
Information och spridning 
Hur når vi ut med information 

om dagen?

Svårt att locka folk.
Chefer behöver argument så att personal kan gå.
Personal och högläsare vill ha nytt och intressant.

Bra och tydlig affisch som kan sättas upp på alla boenden. 
Hur når vi lättare kommunens LSS verksamhet? 

Vad finns på webben?
Vilket material, tips och idéer finns som du kan ha användning 

av när du planerar din inspirationsdag? 

Tydliga tips om hur man kan anordna dagen

Vem kommer dit?

Representanter från studieförbund, kommunen,
demensförening/FUB, bibliotek. 

Resurser
Vilka resurser behöver vi (personer, pengar, 

kompetens, stödprocesser) för att genomföra dagen?

Arbetsgrupp lokalt som kan arrangera från studieförbund, 
kommun och bibliotek

Pengar för hyra och att bjuda in föreläsare
Hjälp med spridning av information om dagen. 

Vilket innehåll ska vi ha? 
Vad behövs för att det ska bli ett bra inspirationsdag?

Skilja på äldreomsorg och LSS
Tips på bra högläsningsböcker

Högläsningsmetodik
Inspiration och glädje, bjud in författare eller personer som har arbetat 

som högläsare
Erfarenhetsutbyte mellan frivilliga och anställda

Genomgångar av metoder, bibliotekstjänster och annat praktiskt.  

HUR ARRANGERAR 
MAN EN 

INSPIRATIONSDAG?



Hur sprider vi kunskapen/glädjen/
intresset för läsning/högläsning?

Kan vi dela med oss av våra lärdomar till andra?

Lättlästa bokcirklar, glöm ej SFI
Novellläsning

Besök på dagligverksamhet / boende
Arrangera inspirationsdagar för högsläsare, både gamla och nya 

Popup-bibliotek vid pendeltåg, boende, skolor, sporthallar.. 
Arrangera flera högläsningstillfällen som är publika på torg, gallerior 

och andra platser än bibiliotek
Högläsning för stökiga ungdomar istället för utkörning 

Vad finns på webben?
Vilket material, tips och idéer finns som du kan ha 

användning när du ska tipsa eller läsa? 

Mycket material kring vad man kan läsa, tips på hur man högläser 
och material att beställa. 

Resurser
Vilka resurser behöver vi för att kunna stimulera läsandet? 

(personer, pengar, kompetens, stödprocesser)?

Kompetensutveckling för anställda för att kunna möta personer med 
funktionsnedsättning
Tid, pengar och teknik

Få bra utrymme och bli ett viktigt evenemang
Utbyte med kollegor på bibliotek, boende etc. 

Få tid för att hitta bra böcker
Likvärdig tillgång till hjälpmedel i hela landet
Tydliga formuleringar i planeringsdokument

Brukarperspektiv
Vad behövs för att det ska bli ett bra lästillfälle för brukaren/äldre, 

oavsett om det är högläsning eller eget läsande?

Bemötandet viktigt, förstå läsarnas behov och vara 
lyhörd som högläsare

Få gott om tid, ha en god och inbjudande miljö
Väl valda texter

Bra mötesplatser med hög tillgänglighet, rätt tid på dagen
Rätt teknisk utrustning (tex hörslinga, högtalare, mick)

HUR STIMULERAR OCH 
TIPSAR VI OM 

LÄSNING/ 
HÖGLÄSNING


