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Läsombudet

Anmäl dig till Läsombudsregistret!

högläsare
Tidningen för läsombud och

Hunden Majken sprider
glädje hos äldre

Är du läsombud eller frivillig högläsare? Då kan du anmäla dig till
Läsombudsregistret 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

LÄS HU ND
PÅ RECEPT
Högläsning med hund
ger dubbel effekt

Därför mår äldre bra av djur  Nytt

lättlästförlag  Vårens nya böcker

Att väcka minnen
och läslust
Ett par år innan min farmor dog skrev min syster och jag en
bok om hennes liv. Farmor var högst involverad och pratade
gärna. Om livet i torpet ute i skogen. Hur hon sorterade ut de
små potatisarna till grisarna och hur hon alltid kom att tänka
på det när hon nu, 70 år senare, var i affären och handlade: ”De
här potatisarna skulle blivit bra grismat, haha”. Det var fantastikt att höra alla farmors anekdoter, att se henne leva upp. Det
var också viktiga samtal, allvarliga stunder när vi pratade om
livets orättvisor och konsekvenser av samhällets normer.
För att underlätta samtal om dåtiden har LL-förlaget kommit med en ny bok, När jag var ung. På sidan 7 kan du läsa ett
par utdrag ur den och redaktören Sarah Linton skriver om sina
tankar kring arbetet med boken.
I det här numret pratar vi också med kulturpedagog Jenny
Friman på Kulturcentrum Skåne. Genom sin bokcirkel med
lättlästa böcker vill hon väcka deltagarnas läslust.
Möt också den engagerade högläsaren Melker Johnsson som
betonar vikten av att komma förberedd till en lässtund.
Trevlig höstläsning!
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Maila oss om du har
tips och förslag på
innehåll i tidningen.
info@mtm.se

Maxa rösten!
Vill du bli en ännu bättre högläsare? Missa då inte vårt
webbinarium den 14 september med EwaMaria Roos,
skådespelerska och röstpedagog på Dramaten. Här får du
veta allt om röstteknik och tajming, hur man fångar sina
åhörare och många andra matnyttiga tips för högläsare.
Allt förstås med exempel från litteraturens värld. Webbinariet
är gratis och det finns också möjlighet att ställa frågor till
EwaMaria efteråt. Du ansluter lätt hemifrån via en länk.
Håll också utkik efter våra ytterligare webbinarier i programserien Läsa med öronen. Vi bjuder bland annat på föreläsningar med dyslexiforskare, finalisterna till tillgänglighetspriset
Läsguldet och hur man hittar de bästa lässtrategierna.
Anmäl dig nu på mtm.se/lasombud/

EwaMaria Roos, skådespelerska och
röstpedagog ger tips på hur du använder
rösten vid högläsning.

Digital bokmässa
På grund av rådande läge kommer årets bokmässa att genomföras digitalt.
Mellan 24 och 27 september går det att ta del av en mängd seminarier
online. I år är mässan uppdelad i två segment: först ut är skola och bibliotek och mässan avslutas med en litteraturfestival. Bland årets teman märks
hjärnan, läsningens vikt i ett demokratiskt samhälle och digital kultur.
Lyssna på samtalen kostnadsfritt på streamingsidan Bokmässan Play.
https://bokmassan.se/

Nominera till priset

Årets läsombud!

Vem känner du som engagerar sig i att läsa för
andra? Sista dag för nominering till Årets läsombud
är förlängd till den 15 september så nu har du chansen
att uppmärksamma en medmänniska! Priset delas ut årligen
till ett läsombud eller en frivillig högläsare som har gjort extra
fina insatser för att främja läsningen inom LSS- eller äldreomsorg.
Prissumman är 10 000 kronor. Lämna din nominering på
mtm.se/lasombud.
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Så många registrerade
läsombud och frivilliga
högläsare finns det
i Sverige.

Lättläst om
coronaviruset
Det kan vara knepigt att tala om
coronaviruset på ett enkelt sätt.
Därför har tidningen 8 Sidor tagit
fram lättläst information för alla
att ta del av. Här hittar du svar
på vanliga frågor om corona, tips
och råd samt de senaste nyheterna – allt skrivet på ett lättbegripligt språk. Läs vidare på 8sidor.
se/viruset-corona/

Håll dig uppdaterad på läsombudswebben!
Den pågående pandemin gör det
oklart om alla inplanerade regionala
inspirationsdagar och utbildningsdagar för läsombud, högläsare och andra
som arbetar med läsfrämjande i om-

sorgen kommer att genomföras. För
att hålla dig uppdaterad kring dem och
andra evenemang, gå in på MTM:s
läsombudswebb, som vi uppdaterar
löpande: mtm.se/lasombud.
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Jenny Friman vill få fler att arbeta med bokcirklar och lättlästa böcker.

I lättlästa bokcirkeln
väcks mod att läsa
Varför är det bra med bokcirklar?
Jenny Friman på Kulturcentrum
Skåne vet. I sin nya bok berättar
hon om sina erfarenheter för att
inspirera andra.

J

enny Friman är kulturpedagog och kommunikatör på
Kulturcentrum Skåne i Lund. Sedan 2013 leder hon
en lättläst bokcirkel för personer med funktionsvarianter, och hon kallar sig hellre boknavigatör än ledare.
– Många har inte upptäckt sig själva som läsare än,
därför är det viktigt att vara lyhörd för att kunna hjälpa
dem att hitta sin egen väg till läsning. Att väcka läslust
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och leta sig fram till böcker och sätt att läsa som passar
just dem, menar hon.
I början av oktober kommer hennes bok Bokcirkel
i lättläst – Att skapa läsmod hos läsare
med funktionsvarianter ut på LL-förlaget. I den har hon samlat alla sina erfarenheter kring bokcirkelverksamheten.
Vad fick dig att skriva boken?
– En förhoppning om att fler ska få
upp ögonen för hur mycket en bok
cirkel kan ge och betyda för deltagarna.
Att fler ska förstå hur viktigt det är
med lättläst och att alla människor
växer när de får ta del av litteratur.

Jenny Frimans
bok kommer
ut i oktober.

Tips till dig som leder lässtunder
Var lyhörd för deltagarna. Testa
dig fram med vad man kan läsa.

Utvandrarserien av Vilhelm
Moberg. ”Fint att i flera böcker
kunna återvända till personer
som det känns som att man
känner. Berättelsen är en del
av vår historia.”

Var inte rädd för att misslyckas.
Ha lusten till läsandet i centrum och
tona ner prestation. Det ska vara roligt!
Samtalet kring boken är viktigare än att
alla ska ha hunnit läsa allt mellan gångerna i en bokcirkel.

En droppe midnatt av Jason
Timbuktu Diakité. ”Den gav
fantastiska diskussioner och
djupa samtal om utanförskap,
makthierarkier, begreppet funktionsvarianter och ordens makt.”

Involvera och få hjälp av biblioteket.
De kan ge boktips, stöttning och
informera om olika sätt att läsa, om
olika tillgängliga medier.
Dokumentera och synliggör det ni läser
och pratar om. Skriv ner, filma, sätt upp
citat på väggen. Det visar att man blir
tagen på allvar, att det man gör är viktigt
och det stärker individen och gruppen.

Bokcirkelns tre
favoritböcker
på lättläst

Att skapa citat och teckningar
om det man har läst är några
sätt att synliggöra det viktiga
arbete deltagarna gör.

För så är det, slår Jenny fast. Deltagarnas utveckling sedan
vi startade har varit enorm. De har vuxit in i sitt eget
läsande, de har fått testa sin röst och sina åsikter och har
utvecklat sin förmåga att uttrycka sig.
Hur definierar du läsmod?
– Om man lyckas väcka läslust hos någon som känner
misstro mot böcker och läsning så kan den lusten leda vidare
till att den personen utvecklas. Att man börjar sträcka på sig
och vågar ta för sig av litteraturen. Det är läsmod.
Det här med böcker och bokcirkel är ett kretslopp, menar
Jenny. Deltagarna blir inspirerade både av böckerna och av
varandra, och det utbytet ger byggstenar som man bygger
sin utveckling med.
– Vad som är så fint med en bokcirkel är att man aldrig
är ensam om sin upplevelse. Fantasi och kreativitet gynnas
också av vad böcker kan erbjuda.
Hur väcker man läslusten?
– Genom att vara lyhörd för och involvera deltagarna, och
välja böcker utifrån vad man tror kan intressera dem. Det
är också viktigt att visa att det finns olika sätt att läsa. När
deltagarna i vår grupp fick information om Legimus och
talböcker så hände det mycket med det egna läsandet. Efter

Böckerna om Kouplan av Sara
Lövestam. ”Vi har läst de två
första delarna; Flicka försvunnen och Bedragaren. De är
spännande utan att vara typiska
deckare och väldigt mänskliga.”

det läser till exempel en i gruppen böcker överallt; på bussen
och till och med i duschen. Högläsning är ett annat sätt att
läsa som är viktigt för grupp- och gemensamhetskänslan.
– Alla sätt att läsa är bra och det är en glädje att få vara
delaktig i att läslust och läsmod väcks, säger Jenny. Och att
människor, som tidigare har känt motstånd mot att läsa, blir
”sådana som läser!”
Text: Catharina Kåberg
Foto: Lena Johnson

Kulturcentrum Skåne
Kulturcentrum Skåne erbjuder daglig verksamhet,
öppen verksamhet och en eftergymnasial treårig
kulturutbildning för personer med intellektuell eller
kognitiv funktionsnedsättning.
Petra Romberg på Lunds stadsbibliotek hjälper
Jenny Friman och gruppen på Kulturcentrum Skåne
med böcker. Bokcirkeln ses en gång i veckan
och en gång per månad träffas de hos Petra på
biblioteket. Mellan träffarna läser deltagarna den
valda boken antingen i tryckt version, som CD
eller i Legimus.
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F R Å G OR T I L L . . .

Melker Johnsson,
frivillig högläsare i Skellefteå.

1

– Det började med en inbjudan från
Studieförbundet Bilda om en kurs för
högläsare. Jag var förtidspensionär,
hade gott om tid och kände att jag
hade mer att ge så jag nappade på det.
Muntligt berättande använde jag mig
mycket av i mitt arbete med barn,
och läsning och fabulering ligger nära
varandra. Kursen blev en fantastisk
bra start och en fin portöppnare till att
läsa högt för äldre och personer med
demens på ett äldreboende.

2

Vad tänker du att
läsningen ger dem
som lyssnar?
– Läsningen är som en måltid. Alla
kan kanske inte få i sig allt, hela måltiden, men alla får i sig något. Får man
så bara i sig kryddan, och får känna
glädje den stund som läsningen varar,
är det gott nog. Kan man locka fram
ett skratt så öppnar sig något. Det blir
som ett glädjeskutt i hjärtat på de som
lyssnar.

3

Vad ger högläsningen
dig?

– Jag får massor tillbaka. Det finaste
är att de som lyssnar lånar ut sina öron.
Att de blir glada och tacksamma över

6

Foto: Kristina Johnsson

Hur kom det sig att du
blev frivillig högläsare?

”Läsningen är

som en måltid.
Alla kan kanske
inte få i sig allt,
men alla får
i sig något.”

Melker Johansson

Melker Johnsson gick en kurs för
högläsare på Studieförbundet Bilda.

att någon kommer och läser, och att de
delar med sig av sina tankar och funderingar som kan vara nog så underfundiga. Det är absolut ett ömsesidigt
utbyte som sker.
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Vad är ditt bästa råd till
en blivande högläsare?

– Var väl förberedd! Du måste ha
läst boken själv först för att veta vad
den handlar om. Du måste veta vad
du pratar om. Är du väl förberedd kan
du improvisera hur mycket som helst.
Om du är lugn och trygg, tack vare att
du är förberedd, så smittar det av sig.
Då blir åhörarna lugna.
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Är det någon erfarenhet
från lässtunderna som
du vill dela med dig?
– De kommer kanske inte alltid ihåg
vem jag är och vad jag heter, men de
känner igen mitt ansikte och förknippar
det med något positivt. När de ser mig
vet de att det blir något trevligt idag.
Text: Catharina Kåberg
Foto: Kristina Johnsson
Tips! Hör Melker Johnsson läsa
på Youtube. Skriv in ”Melker
Johnsson högläsning” i sökfältet.

”Vi fick vältra
oss i dåtiden”
J

ag tar upp boken När jag var ung av Mats Ahlsén
där jag sitter i solstolen i mormor och morfars
trädgård. Morfar sitter på kanten av sin stol, ett
par meter bort. Jag slår upp boken på måfå och möts
av en bild på förväntansfulla barn i en biosalong. Jag
läser högt: ”För någon krona fick du både biobiljett
och godis.” Morfar associerar vidare – ”Köpautomater på stan, finns de med i boken?”. Jag bläddrar
och läser: ”Den som ville köpa kondomer kanske
kände sig lite generad och väntade tills ingen var i
närheten”. Morfar skrattar och säger: ”Du har väl
sett filmen när Gösta Ekman ska handla kondomer
men inte vill göra det av den kvinnliga expediten?”.
Morfar beskriver ingående hela scenen. Jag dras med
i hans återgivning.

Foto: Hampus Linton

Att vara text- och bildredaktör till När jag var ung
har varit ett otroligt roligt arbete. Mina tonårs favoritband Kent har en textrad som lyder: ”Och jag som
alltid gillat nostalgi”. Jag har alltid identifierat mig
med den raden – och se – här sitter jag och tänker
tillbaka på mina egna tonår. Både jag, författaren och
formgivaren har under arbetets gång fått vältra oss
i dåtiden. Jag har med jämna mellanrum frågat mina
morföräldrar om hur det var när de var unga. Vad
gjorde de i slöjden? Vad åkte ni på istället för pulkor?

Texter ur boken

När jag var ung

Nu är boken färdig och jag och alla andra kan
äntligen använda den som den är tänkt: som ett stöd
för samtal om svunna tider. Mormor och morfar
har fortfarande hälsan i behåll, både mentalt och
fysiskt. Nästa gång ska jag ta med boken till en annan
släkting, en som har svårare med minnet. Det ser
jag fram emot. Jag är säker på att högläsningen kan
väcka liv i dåtiden även hos henne. Någonting stort
väntar för oss båda: jag får bli en del av hennes dåtid
och hon får känna sig sedd.
Sedd och bekräftad. Det är
lika viktigt oavsett ålder.

Sarah Linton,
redaktör LL-förlaget
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B O KT I P S !

Lättlästa feelgoodböcker
Vad passar bättre i höst än att krypa upp i soffan med en bra
bok? Vi tipsar om fem lättlästa böcker som bjuder på skratt,
spänning och lyckliga slut.

Polisen och kärleken
av Martin Palmqvist
Maggan är byn
Målas enda polis.
Hon är oftast
sur och otrevlig
mot andra men
innerst inne
känner sig
Maggan ensam.
I Måla händer inte mycket,
tills en dag då en stilig man kör
in i Maggans bil med sin cykel.
Maggan blir såklart rasande och
skäller ut honom. Hur kommer det
sig då att hon inte kan sluta tänka
på honom efteråt?
Vilja förlag, nivå Large – lix 16

Äppelpaj med extra
vaniljsås
av Annelie Drewsen
Äntligen är
semestern slut.
Rafael har längtat
tillbaka till jobbet
på äldreboendet
Himmelsbro och
Aina och Rune
som bor där. Men
kanske allra mest

till Stina, kollegan med det svarta
håret och den speciella blicken.
Rafael vill vara nära Stina, men hur
vet han om det är riktig kärlek?
Kanske kan Rune hjälpa honom.
Vilja förlag, nivå large – lix 16

Spåren i snön
av Ann Gomér & Carina Ståhlberg
Jolly, Maria,
Roger och Björn
är alla grannar på
gruppboendet
Bofinken. Idag
ska Jolly på dejt.
Det känns pirrigt och hon har
svårt att tänka
på något annat. Men på gatan
hittar Jolly en hundralapp! Någon
måste ha tappat den. Och gjort
de stora spåren i snön. Hoppas
grannarna kan hjälpa henne.
Kommer Jolly lösa mysteriet
och hinna till dejten?
LL-förlaget, nivå 1 – lättast

Den blå kappan
av Maria Frensborg
Det är höst. Sara känner sig ensam
och längtar efter någon att dela

vardagen med. En dag när hon
är på promenad går Sara in i en
second hand-butik för att värma
sig. Där hittar
hon en vacker
gammal blå
kappa. I kappans ficka ligger
det en mystisk
lapp. Vem kan ha
skrivit den?
Vilja förlag, nivå
medium – lix 15

Bloggtantens bravader
av Camilla Dahlson
Vad ska man
göra om man blir
uppsagd från sitt
jobb? Anita är
rädd för att ingen
vill anställa henne igen, att hon
är för gammal
och trött. Men
så kommer hennes son på något:
ska hon inte pröva att blogga? Man
behöver ju faktiskt inte berätta vem
man är på bloggen. Som Blogg
tanten blir livet plötsligt roligt igen.
Vilja förlag, nivå large – lix 18

