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1 Sammanfattning 

 

Denna rapport beskriver genomförandet och resultaten av år 1 i projektet Ombud i läsningens 

tjänst. Projektet, som ägs av Regionbibliotek Stockholm, har kunnat genomföras med bidrag 

från Statens kulturråd genom dess ”Stöd till nya former för samarbete mellan folkbibliotek 

och studieförbund”.  Avsnittet Perspektiv på samverkan är skrivet av Cecilia Bengtsson, Låt 

världen bli större med Läsombud! av Maud Husberg och Studiecirklar för att utbilda 

läsombud av Linda Allerth. Övrig text skriven av Gustav Nygren, juni 2013. Samtliga bilder i 

rapporten är tagna vid de olika cirkeltillfällena under projektets gång. 

 

Syfte: Att brukare inom omsorg och äldreomsorg ska få ökad tillgång till litteratur och 

information samt ökad digital delaktighet. 

Metod: Att utbilda läsombud inom omsorg och äldreomsorg. Studiecirklar för 

omsorgspersonal hålls av Studieförbundet Vuxenskolan på lokala folkbibliotek där även en 

bibliotekarie medverkar.  

Mål: Utbilda 50 läsombud i 6-7 kommuner. Ökad samverkan mellan bibliotek och omsorg 

samt mellan bibliotek och studieförbund. 

Uppnått mål: 55 läsombud utbildade. 10 medverkande bibliotekarier i 8 kommuner. 

Samverkan mellan bibliotek och omsorg påbörjad i och med att nätverk för läsombuden 

skapats, med den lokala bibliotekarien som sammanhållande i nätverket. Samverkan mellan 

studieförbund och bibliotek har skett under cirklarnas gång. Därefter har ingen ytterligare 

samverkan uppnåtts. 

Projektägare: Regionbibliotek Stockholm. 

Finansiär: Statens kulturråd. 

Samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för Lättläst samt 

folkbiblioteken i de medverkande kommunerna i Stockholms län. 

Projektgrupp: Cecilia Bengtsson & Gustav Nygren (Regionbibliotek Stockholm), Linda 

Allerth, Maria Carlsson & Kristina Henriks (Studieförbundet Vuxenskolan), Maud Husberg 

(Centrum för Lättläst). 

Projektledare: Gustav Nygren (ordinarie tjänst inom Stockholms stadsbibliotek, 

projektledare för Ombud i läsningens tjänst på 40 %). 
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Foto: Cecilia Bengtsson 

 

2 Inledning 

 

Syftet med projektet Ombud i läsningens tjänst är att brukare inom omsorg och äldreomsorg 

ska få tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation. Detta genom att personalen 

inom omsorgen och äldreomsorgen utbildas till läsombud. Läsombud är en beprövad 

verksamhet som startade för ungefär 20 år sedan av Centrum för Lättläst. Ett läsombud ordnar 

högläsningsstunder, förmedlar lämpligt material att läsa och ordnar biblioteksbesök. 

Läsombuden utbildas via ett studieförbund i en studiecirkel som bygger på eget aktivt 

deltagande och utbyte av erfarenheter, dock med ett kursmaterial att förhålla sig till. Efter 

avslutad kurs blir deltagarna anmälda som läsombud hos Centrum för Lättläst, som då 

distribuerar Boktidningen Lättläst och tidningen Läsombudet till läsombudets arbetsplats. 

Detta för att uppdatera läsombuden på nyutkomna lättlästa böcker, samt inspirera och 

uppmuntra till fortsatt läsombudsverksamhet. I detta projekt har Studieförbundet Vuxenskolan 

stått för utbildningen av läsombud. Intentionen har varit att samtliga kurser ska hållas på 

omsorgspersonalens lokala folkbibliotek tillsammans med en deltagande bibliotekarie. Detta 

för att skapa kontakt mellan biblioteket och omsorgspersonalen och på så sätt öka 

förutsättningarna för projektets förankring och implementering i den kontinuerliga 

verksamheten. Bibliotekarierna har erbjudit biblioteksvisningar med genomgång av 

bibliotekens tillgängliga medier samt varit delaktiga och bidragit till diskussionen under 

cirklarnas gång. Att delta i läsombudsutbildningen har förstås inneburit en breddad kompetens 

för såväl omsorgspersonal som bibliotekarier.  
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3 Genomförande 

 

En inbjudan till att delta i projektet gick ut till samtliga bibliotekschefer på folkbiblioteken i 

Stockholms län i juni 2012. Sju kommuner svarade direkt och ställde sig positiva till 

medverkan. En projektledare (jag, Gustav Nygren) tillsattes och en projektgrupp skapades 

med representanter från Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och 

Centrum för Lättläst. Vi hade vårt första möte i augusti 2012. Efter det har arbetsgången varit 

att projektledaren har hållit kontakten med kommunerna (både bibliotek och 

omsorg/äldreomsorg) och rapporterat till projektgruppen vid månatliga möten, där vi 

gemensamt planerat det fortsatta arbetet.  

 

3.1  Projektet drar igång, studiecirklar planeras 

 

 I september 2012 började jag mitt jobb med att ta kontakt med de intresserade 

bibliotekscheferna och socialbibliotekarierna. Det var ursprungligen tänkt att bibliotekarierna 

på plats skulle sköta kontakten med omsorgen och samla in namn på deltagare till 

läsombudscirklarna. Sedan skulle projektledaren tillsammans med SV planera praktiskt kring 

cirklarna (tidpunkt, antal träffar osv).  

 I de flesta kommuner visade sig dock detta upplägg inte fungera fullt ut. Orsakerna var flera; 

att skapa kontakt med en annan organisation kräver tid som man ofta inte har som 

bibliotekarie med yttre tjänstgöring. Det kräver dels att hitta rätt person inom 

socialförvaltning, dels att sondera vilka privata aktörer som finns i kommunen. Har man väl 

fått tag på rätt person men mötts av ointresse är det också svårt att gå vidare när man befinner 

sig på plats i lokalsamhället; då är det lättare för en projektledare utifrån att fortsätta höra av 

sig, försöka hitta nya kontakter och hitta lösningar som kan vara lättare och mer praktiska för 

omsorgspersonalen. Några kommuner av dem som från början anmält intresse föll ifrån. Det 

berodde på bristande tid eller intresse från antingen bibliotekets eller omsorgens sida. Ett par 

andra kommuner kontaktades då med ny förfrågan, och de medverkande kommunerna blev 

slutligen:  

 

Järfälla 

Salem  

Stockholm (Hässelby-Vällingby, Farsta & Skärholmen)  
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Södertälje  

Vallentuna  

Vaxholm  

Värmdö  

Österåker 

 

Foto: Gustav Nygren 

  

I samråd med cirkelledare på SV kom projektgruppen fram till att upplägget på kursen skulle 

vara fyra tillfällen med studiecirklar à 3 timmar en gång per vecka, helst med en veckas paus 

mellan gång två och tre. Fyra tillfällen istället för fem (vilket var den ursprungliga 

informationen till kommunerna) gjorde det enklare att frigöra omsorgspersonal. En veckas 

paus gav deltagarna tillfälle att smälta cirkelinnehållet, hinna arbeta med läsning på sina 

arbetsplatser samt samla nya intryck och erfarenheter. 

 

Inledande mejl med en förklaring på vad projektet gick ut på skickades till socialchefer, 

handläggare samt enskilda enhetschefer i de kommuner som jag hade kontakt med. Namn och 

adresser till dessa personer fick jag från biblioteken, via kommunens hemsida, hänvisningar 

samt tips och råd från mina samarbetspartners i projektgruppen. Att skapa dessa kontakter i så 

många kommuner var ett tidskrävande arbete. Målet att starta cirklarna under hösten 2012 

blev ganska snart ändrat till att samtliga kurser skulle pågå under perioden januari-maj 2013. 
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Den snäva tidsrymden ställde förstås krav på att vi kunde anordna parallella cirklar i några 

kommuner. SV engagerade flera cirkelledare som arbetade samtidigt med projektet.  

 

Foto: Gustav Nygren 

 

3.2 Gemensam cirkel - Vaxholm, Vallentuna, Skärholmen och Farsta 

 

Från Vaxholm och Vallentuna, båda relativt små kommuner (c:a 11 000 respektive 30 000 

invånare) med en väl fungerande uppsökande verksamhet gentemot äldreomsorgen, inkom så 

pass få intresseanmälningar från omsorgen att projektgruppen inte ansåg att tillräckligt 

underlag fanns för att läsombudscirklarna skulle gå av stapeln. En cirkel i Studieförbundet 

Vuxenskolans regi ska bestå av 3-12 deltagare inklusive cirkelledare. Erfarenheten från 

tidigare läsombudscirklar säger att mellan fem och tio deltagare är ett bra antal för att kunna 

få till givande diskussioner och att alla ska komma till tals. I ljuset av detta samt för att kunna 

nå vårt uppsatta mål i projektet hade vi satt minimiantalet cirkeldeltagare till fem personer. 

Lösningen blev att anordna en gemensam cirkel, på central plats i Stockholm. För att lättare 

frigöra omsorgspersonalen ägde denna cirkel rum under två tillfällen, fördelade på en heldag 

samt en halvdag. För att uppväga det faktum att cirklarna inte hölls på personalens närmaste 

bibliotek besökte deltagarna Stockholms stadsbibliotek och fick en visning av de tillgängliga 

medierna; talböcker, ljudböcker samt lättläst litteratur. Dessutom medverkade bibliotekarierna 

från respektive bibliotek. Pernilla Eckerbom, bibliotekarie i Vaxholm, berättade om hur en 

lättläst bok är bearbetad och projektledaren Gustav Nygren visade tips på relevanta hemsidor 

och webbresurser att använda på en surfplatta. Via projektgruppens Maud Husberg och 

Cecilia Bengtsson hade vi fått förfrågningar till läsombudskursen från olika håll i Stockholm, 
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nämligen omsorgsföretaget Homsan i Skärholmen och Edö vård- och omsorgsboende i Farsta. 

Vi beslöt att fylla på med dessa deltagare och totalt deltog 11 personer ur omsorgen samt fyra 

bibliotekarier i denna cirkel. De deltagande bibliotekarierna kom från Vallentuna, Vaxholm, 

Skärholmen och Farsta. Alltså de olika läsombudens närmaste folkbibliotek. 

 

 

Foto: Cecilia Bengtsson 

 

3.3 Digital delaktighet 

 

Ökad läsförmåga och ökad läsförståelse ger ökade möjligheter till delaktighet i samhället. Ett 

av målen för projektet har varit att öka även den digitala delaktigheten för de äldre och 

funktionshindrade omsorgsbrukarna. Att mycket har hänt inom IT under de 20 år som 

läsombud har utbildats av Studieförbundet Vuxenskolan kräver förstås både en digital 

kompetens hos cirkelledarna och en uppdatering av kursmaterialet. Att vara läsombud innebär 

att kunna förmedla litteratur, information och upplevelser i vilken form som helst. I dagens 

mediesamhälle sker mycket av detta förmedlande digitalt; även litteratur, med e-bokens (och 

e-ljudbokens) alltmer framträdande roll. Ur den synvinkeln har det även i detta avseende varit 

en styrka i projektet att studiecirklarna ägt rum på folkbiblioteket. Bibliotekens användare är 

inte längre enbart de som fysiskt besöker sitt folkbibliotek. Många använder numera även 

(eller kanske enbart) de digitala tjänsterna. Inom området tillgängliga medier (framförallt 

talböcker) har en stor utveckling skett på den digitala fronten, med nedladdningsbara digitala 

talböcker som laddas ner antingen från den lokala bibliotekskatalogen eller från Legimus, 

MTM:s mediawebb. (MTM=Myndigheten för tillgängliga medier). Innehållet i kursmaterialet 

för läsombudscirklarna fokuserar på högläsning; VARFÖR man ska läsa, HUR man ska läsa, 



8 

 

och VAD man ska läsa. Lättlästa nyhetstidningar och lättlästa böcker kan kompletteras med 

digital teknik på ett snabbt och lättillgängligt sätt, till exempel lättläst samhällsinformation på 

olika myndigheters hemsidor, musik, filmer, matrecept, bilder, kartor och annat som kan 

stimulera sinnena och vara användbart i läsombudsverksamheten. 

 Under cirklarna har cirkelledaren, de deltagande bibliotekarierna och projektledaren 

samarbetat kring att presentera bibliotekets digitala tjänster samt att tipsa om användbara 

digitala källor för läsombudsverksamhet.  

 Projektet har bekostat varsin surfplatta till de medverkande biblioteken att användas i det 

läsfrämjande arbetet och inom läsombudsverksamheten. Samtliga deltagande bibliotekarier 

och cirkelledare bjöds också in till en inspirationsdag som Regionbibliotek Stockholm 

anordnade inom ramen för projekten Ombud i läsningens tjänst och Seniorkultur. Dagen hade 

rubriken Digital läsning och information - en förmiddag om hur surfplattan kan användas 

inom äldreomsorg & omsorg. Dit hade vi bjudit in gästföreläsare från bland annat projektet 

Kultur 365 i Södertälje, Film Stockholm och MTM som berättade om sin verksamhet med 

inriktning på digital teknik för äldre och funktionshindrade. Hanna Westöö Olsson, 

bibliotekarie på Virtuella enheten inom Stockholms stadsbibliotek, berättade om surfplattor, 

appar och digitala kanaler för äldre. Mer information och dokumentation från denna dag finns 

på Regionbibliotek Stockholms blogg, http://regionbiblioteket.se/digital-lasning-och-

surfplattor-med-fokus-pa-aldre/.   

 

3.4 Kort om cirklarna 

 

Nedan följer en kortfattad information om läsombudscirklarna som arrangerades i projektet, 

redovisade i kronologisk ordning efter det första kurstillfället. Projektet har vänt sig till 

personal inom både äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Dessa 

personalgrupper har en hel del gemensamt både vad gäller arbetssätt och brukarnas behov. En 

del saker skiljer sig dock. Exempelvis läggs större vikt vid läsningens betydelse för personlig 

utveckling för funktionshindrade än inom äldreomsorg, där brukarna har en lång 

livserfarenhet och där större fokus istället läggs på läsningens möjligheter att väcka minnen 

till liv. Därför är också kursmaterialet anpassat för personal inom de olika omsorgerna, Läsa 

tillsammans med äldre (utgivet av Centrum för lättläst) och Läs tillsammans! (utgivet av 

Studieförbundet Vuxenskolan). Jag har valt att använda termen LSS-omsorg för den del av 

omsorgen som inte riktar sig till äldre. (LSS=Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

http://regionbiblioteket.se/digital-lasning-och-surfplattor-med-fokus-pa-aldre/
http://regionbiblioteket.se/digital-lasning-och-surfplattor-med-fokus-pa-aldre/
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Foto: Gustav Nygren 

  

SALEM 

Fyra tillfällen mellan 22 januari och 19 februari 2013 

Lokal: Salems bibliotek 

Kursledare från SV: Katharina Laurell 

Medverkande bibliotekarie: Elin Lundmark 

Antal deltagare från äldreomsorg: 4 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 2 

 

Kommentar: Salems kommun var den enda där all insamling av namn på deltagare sköttes 

från biblioteket. Det var också i Salem som den första kursen hölls, med start 22 januari 2013. 

 

JÄRFÄLLA 

Fyra tillfällen mellan 14 februari och 14 mars 2013 

Lokal: Jakobsbergs bibliotek 

Kursledare från SV: Katharina Laurell 

Medverkande bibliotekarie: Lena Wisten-Strand 

Antal deltagare från äldreomsorg: 2 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 8 
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STOCKHOLM (Hässelby-Vällingby) 

Fyra tillfällen mellan 5 mars och 9 april 2013 

Lokal: Vällingby bibliotek 

Kursledare från SV: Agneta Strömbladh 

Medverkande bibliotekarie: Maria Afzelius 

Antal deltagare från äldreomsorg: 5 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 2 

 

SÖDERTÄLJE 

Fyra tillfällen mellan 5 mars och 9 april 2013 

Kursledare från SV: Katharina Laurell 

Medverkande bibliotekarie: Eva Dankis 

Antal deltagare från äldreomsorg: 4 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 6 

 

VALLENTUNA (tillsammans med Vaxholm, Skärholmen & Farsta) 

Två tillfällen, heldag 11 april och halvdag 8 maj 2013 

Lokal: Spelbomskan, Odengatan 63 i Stockholm 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Hanna Hellsten 

Antal deltagare från äldreomsorg: 2 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 1 

 

VAXHOLM (tillsammans med Vallentuna, Skärholmen & Farsta) 

Två tillfällen, heldag 11 april och halvdag 8 maj 2013 

Lokal: Spelbomskan, Odengatan 63 i Stockholm 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Pernilla Eckerbom 

Antal deltagare från äldreomsorg: 0 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 3 
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STOCKHOLM (Skärholmen) (tillsammans med Vaxholm, Vallentuna & Farsta) 

Två tillfällen, heldag 11 april och halvdag 8 maj 2013 

Lokal: Spelbomskan, Odengatan 63 i Stockholm 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Merja Höijer  

Antal deltagare från äldreomsorg: 0 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 3 

 

STOCKHOLM (Farsta) (tillsammans med Vaxholm, Vallentuna & Skärholmen) 

Två tillfällen, heldag 11 april och halvdag 8 maj 2013 

Lokal: Spelbomskan, Odengatan 63 i Stockholm 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Maria Pettersson 

Antal deltagare från äldreomsorg: 2 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 0 

 

ÖSTERÅKER 

Fyra tillfällen mellan 18 april och 16 maj 2013 

Lokal: Österåkers huvudbibliotek, Åkersberga 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Jonas Gruvaeus 

Antal deltagare från äldreomsorg: 2 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 4 

 

Kommentar: Cirklarna i Österåker anordnades i samarbete med projektet Seniorkultur 

(http://regionbiblioteket.se/slutrapport-for-seniorkultur/), via Cecilia Bengtsson på 

Regionbibliotek Stockholm som arbetat med båda projekten.  

Slutrapporten för Seniorkultur finns att ladda ner från följande adress: 

http://www.mynewsdesk.com/se/kulturfoervaltningen-stockholms-laens-

landsting/documents/slutrapport-projektet-seniorkultur-27404 

 

 

 

 

http://regionbiblioteket.se/slutrapport-for-seniorkultur/
http://www.mynewsdesk.com/se/kulturfoervaltningen-stockholms-laens-landsting/documents/slutrapport-projektet-seniorkultur-27404
http://www.mynewsdesk.com/se/kulturfoervaltningen-stockholms-laens-landsting/documents/slutrapport-projektet-seniorkultur-27404
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VÄRMDÖ 

Fyra tillfällen mellan 29 april och 20 maj 2013 

Lokal: Gustavsbergs bibliotek (Runda huset) 

Kursledare från SV: Ulrika Spång 

Medverkande bibliotekarie: Annika Eriksson  

Antal deltagare från äldreomsorg: 4 

Antal deltagare från LSS-omsorg: 1 

 

Totalt antal deltagare från äldreomsorg: 25 

Totalt antal deltagare från LSS-omsorg: 30 

Totalt antal medverkande bibliotekarier: 10 

 

Foto: Gustav Nygren 
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Foto: Cecilia Bengtsson 

 

 

4 Avslutande diskussion, bakgrund och perspektiv 

 

Flera av målen med detta projekt har uppnåtts, ibland med smärre justeringar i den 

ursprungliga tanken kring hur läsombudscirklarna skulle vara arrangerade. Många personer 

från både omsorg och folkbibliotek har varit delaktiga och engagerade i projektet.  

 Samarbetet i projektgruppen mellan Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet 

Vuxenskolan och Centrum för lättläst har fungerat bra på planeringsstadiet och i det 

administrativa arbetet inför och efter perioderna med studiecirklar.  

 När cirklarna väl har arrangerats på de respektive folkbiblioteken har ett samarbete skett 

mellan SV:s cirkelledare och biblioteket. Detta samarbete har handlat om allt från 

kursinnehåll till praktiska arrangemang som lokal, tekniska hjälpmedel och fika (nog så 

viktigt). Även detta samarbete har överlag fungerat bra.  En studiecirkel bygger på att allas 

erfarenheter tas tillvara, men innehållet styrs förstås i dessa cirklar framförallt av cirkelledaren 

och bibliotekarien med de bägge kursmaterialen Läs tillsammans och Läsa tillsammans med 

äldre som utgångspunkt. Detta har ställt ganska stora krav på både cirkelledaren och 

medverkande bibliotekarie att på kort tid hitta rätt form för samarbete under perioden som 

cirklarna pågått. 

 

Både kursdeltagarna och de medverkande bibliotekarierna har fått svara på några enkätfrågor 

vars svar redovisas i avsnitt 8. Jag har även i samtal med cirkelledarna bett dem reflektera 

över några frågor som rör cirklarna i just projektet Ombud i läsningens tjänst. På frågan om 

det har varit en tillgång eller svårighet att blanda personal från äldreomsorg och LSS-omsorg 
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skiljer sig åsikterna åt något, precis som de gör i enkätsvaren från kursdeltagarna. Alla är dock 

överens om värdet i att mötas över arbetsplatsgränser och i att lära av varandra. Svar från de 

tre cirkelledarna: 

- Blandade personalgrupper: Både tillgång och lite knepigt. Det är bra att få inblick i hur 

annan personal jobbar med läsningen och vilka problem och förutsättningar som finns 

där. På ett ställe var gruppen väldigt ojämn, bara en från LSS-omsorgen. Det gällde för 

mig att få en ”balans” mellan de olika personalgrupperna. 

- Att blanda två personalgrupper var en tillgång, det blev ett tillfälle för grupperna att 

lära av varandra. 

- Jag tycker om att man blandar äldreomsorg och omsorg och har alltid gjort det. Man 

lär av varandra. 

En annan fråga rörde sig om upplevelsen av stämning och engagemang hos både 

cirkeldeltagare och bibliotekarier: 

- Cirklarna som ägde rum på biblioteken fungerade bättre än den gemensamma cirkeln 

med en heldag och en halvdag. Studiecirklar bygger på att träffas vid flera tillfällen så 

att alla lär känna varandra bättre vilket skapar ett större engagemang. På de lokala 

biblioteken fick alla en bra anknytning till sitt bibliotek. Läsombuden och 

bibliotekarien lärde känna varandra. 

- Deltagarna var aktiva och många givande samtal pågick. Det var en fin stämning i 

gruppen. 

- Enligt min mening finns det två grupper av deltagare: De som redan läser och som 

själva är mycket intresserade av läsning och de som halkat in i 

läsombudsverksamheten av olika skäl. De som redan läser är alltid aktiva i cirkeln, 

suger upp information med glädje och allt går som smort. De övriga behöver mycket 

stimulans och jag kan nästan se hur de ”vaknar upp” till läsning under en hel cirkel. 

Men den är ju bara fyra gånger, sedan är jag borta och därför är bibliotekarierna så 

oerhört viktiga. De finns där för att stötta närsomhelst och under lång tid. Ett gott 

samarbete med biblioteket är A och O i hur läsningen inom omsorgen utvecklas! 

  

4.1 Vad händer sen? 

 

Vad händer sen då? Efter att cirklarna är avslutade finns i nuläget inget fortsatt samarbete 

mellan studieförbundet och biblioteket. Projektet syftar till att skapa livskraftig samverkan 

mellan omsorgen och biblioteken genom de grupper av läsombud och bibliotekarier som 
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bildats runt om i länet. Grupper som kan ge tips till varandra och vara källa till inspiration för 

fortsatt verksamhet. Att verksamheten blir synlig både på den egna arbetsplatsen och på 

biblioteket är en viktig beståndsdel i dess förankring och långsiktighet. Förhoppningen är att 

dessa organisationsöverskridande grupper även bidrar till verksamhetens fortsättning genom 

att vara uppmärksamma på att rekrytera nya kollegor när folk försvinner. På sikt kan det 

förstås behövas ytterligare insatser med läsombudscirklar, när ny personal ska bli läsombud. 

 

En annan, än viktigare faktor för läsombudsverksamhetens fortlevande på sikt är förankring 

på chefsnivå. I projektet har detta skett framförallt genom att personal har gått cirklarna på 

betald arbetstid. Att aktivt marknadsföra läsombudsverksamheten på de respektive 

omsorgsenheterna är ett sätt att ytterligare säkra dess fortlevnad. Helt enkelt att redovisa att 

läsombud alltid ska finnas på arbetsplatsen, som ett formellt uppdrag. Om läsombud enbart 

bygger på personalens brinnande engagemang är det alltför lätt att verksamheten upphör när 

personen slutar sitt jobb. 

 

Att undersöka och stödja läsombudens verksamhet samt att underlätta ombudens samverkan 

med sitt folkbibliotek blir tillsammans med att synliggöra läsombudsverksamheten ett 

uppdrag för år 2 i detta projekt.   

 

5 Studiecirklar för att utbilda läsombud 

 

Följande text är skriven av Linda Allerth, enhetschef på SV Stockholm Funktionsnedsättning 

och medverkande i projektgruppen. 

 

Många människor kan, eller orkar, inte läsa. De behöver därför hjälp och stöd för att kunna ta 

del av den stimulans, närhet och kunskap som läsning innebär. Studieförbundet Vuxenskolan 

utbildar läsombud inom handikapp- och äldreomsorgen. Utbildningen sker i studiecirkelform, 

vilket innebär frivilligt deltagande, tillvaratagande av deltagarnas erfarenheter och motivation 

att få deltagarna att själva sträva efter ny och fördjupad kunskap. Den omsorgspersonal som 

deltar lär sig att arrangera högläsningsstunder, hitta och informera om lämpligt material att 

läsa (t.ex. lättläst), ordna biblioteksbesök och inspirera sina kollegor till att läsa högt. Att bli 

läsombud innebär en ny och spännande arbetsuppgift som utförs som en del av det vanliga, 

vardagliga arbetet. Alla läsombud får tidningen Läsombudet (om lättläst och läsning) och 

inbjuds till fortbildningar och inspirationsträffar. 
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Studieförbundet Vuxenskolan (SV) arrangerar kontinuerligt läsombudsutbildningar, i 

samarbete med Centrum för lättläst. Studiecirklarna hålls oftast i SVs lokaler och när 

studiecirkeln är avslutad arbetar deltagarna vidare på egen hand. I projektet Ombud i 

läsningens tjänst har Regionbibliotek Stockholm bidragit med att koppla samman 

läsombudsutbildningen med det lokala biblioteket på ett sätt som inte skett tidigare. 

Utbildningarna inom projektet har genomförts i det lokala bibliotekets lokaler och en 

bibliotekarie från det aktuella biblioteket har deltagit tillsammans med omsorgspersonalen. 

Detta har lett till en naturlig kontakt mellan läsombud och det lokala biblioteket som ökar 

förutsättningarna för en fortsatt relation efter avslutad läsombudsutbildning.  

 

Den relationen förbättrar chanserna för läsombuden att utföra sina uppgifter som läsombud på 

sina arbetsplatser. De vet vem de kan vända sig till på det lokala biblioteket om de t.ex. vill 

boka besök för brukarna/vårdtagarna eller för att få tips och råd, vilket gör det enklare att 

kontakta eller besöka biblioteket. Eftersom även bibliotekarierna har gått 

läsombudsutbildningen vet övriga läsombud att kunskapen om vad det innebär att vara 

läsombud finns på biblioteket. Bibliotekarierna bjuder också in till nätverksträffar för 

läsombud, där möjlighet ges för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, för bibliotekarien att 

tipsa om nyheter och för ett bättre samarbete mellan äldre- och handikappomsorgen och 

biblioteket lokalt.  

 

I projektet Ombud i läsningens tjänst har vi upptäckt att upplägget där 

läsombudsutbildningarna arrangeras i samarbete med de lokala biblioteken bland annat 

innebär 

o en ökad kvalitet i utbildningen genom att utbildningen hålls i bibliotekets lokaler, att 

deltagarna får träffa en bibliotekarie med kunskap om och ansvar för läsombud och att 

bibliotekarien får tillfälle att berätta om och visa de möjligheter som finns på 

biblioteket. 

o att läsombuden blir stärkta i sin roll genom att motivationen bibehålls på ett annat sätt 

när de har en kontaktperson på biblioteket, känner till biblioteket och de möjligheter 

som finns där och ingår i ett nätverk med andra läsombud. Många läsombud har 

tidigare upplevt att de har varit ensamma i sin roll och att det inte har funnits tillfällen 

till erfarenhetsutbyte, tips och motivation. 
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o Att bibliotek och verksamheter inom omsorgen får en värdefull kontakt som kan 

utmynna i nya idéer och samarbeten. 

 

6 Låt världen bli större med Läsombud! 

 

Nedanstående text är skriven av Maud Husberg, läsombudsansvarig på Centrum för lättläst 

och medverkande i projektgruppen. 

 

Redan i slutet av 60-talet påbörjades arbetet i Sverige med lättläst litteratur för vuxna 

människor som hade lässvårigheter på grund av utvecklingsstörning. Men redan från start så 

fanns döva och invandrare också med som målgrupper för satsningen. Till en början var det 

Skolöverstyrelsen som hade ansvaret för att se till att lättläst litteratur producerades och 

spreds. Tio år senare beskrevs i en undersökning att personer med afasi, långvårdspatienter, 

äldre, vuxna analfabeter, personer i kriminalvården och läsovana i allmänhet också behövde 

lättläst. 

Intresseorganisationen FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning skrev till 

regeringen i början av 80-talet och framförde behovet av lättlästa nyheter. En utredning 

pågick redan efter starka påtryckningar från Synskadades Riksförbund om behovet av nyheter 

på kassett eller punktskrift. Nu fick den utredningen också i uppdrag att undersöka behovet av 

en lättläst papperstidning. Den ledde till att den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor startade. 

Ansvaret för LL- litteraturen och tidningen fördes senare över till den av staten nybildade LL-

stiftelsen (nu Centrum för lättläst).  

Men det fanns ett stort problem. Den lättlästa utgivningen fanns, men den nådde inte ut till 

målgruppen. Vilka var problemen och hindren? Det visade sig finnas stor okunskap om 

utgivningen hos målgruppen själv, deras anhöriga och personal. Dessutom blev lättlästa 

böcker ofta styvmoderligt behandlade av biblioteken. I början på 90-talet fanns hyllan med 

lättläst ofta på undangömd plats i biblioteken. Det handlade sålunda till största delen om 

attityder. Lättläst hade mycket låg status och betraktades som sämre litteratur. Dessutom 

saknades det insikt om att den som inte läser själv ändå kan ha behov och glädje av böcker, 

nyheter och samhällsinformation. Exempelvis så berättade personal som själva läste mycket 

att de inte tänkte på att personerna i boendet eller den dagliga verksamheten också hade behov 

av läsning.  

Attitydfrågan blev en svår nöt att knäcka. Hur skulle målgruppen personer med 

utvecklingsstörning få information om den lättlästa utgivningen, få tillgång till läsning och 
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stöd och hjälp att gå till biblioteket. FUB sökte projektpengar från Allmänna arvsfonden för 

att ta reda på hur detta skulle kunna lösas. Lotta Rosenström som tidigare hade arbetat med 

kontaktpersonkampanjen åt FUB, anställdes 1992 som projektledare och fick sin anställning 

på LL-stiftelsen.  

 Den lösning som visade sig vara bäst var att någon i personalgruppen skulle få ett extra 

ansvar för att se till att det ordnades läsestunder med högläsning och biblioteksbesök. 

Läsningen skulle kunna erbjudas varje dag. Men det krävdes omfattande information och 

utbildning för att uppmärksamma behoven och för att göra LL-utgivningen känd och 

accepterad. Dessutom var målet med projektet att skapa en stabil och säker organisation som 

skulle se till att läsombuden fick utbildning och att det kontinuerligt utbildades nya läsombud 

när andra slutade.  

Modellen skulle säkerställa att brukarna fick tillgång till läsning. Nyckeln var att bygga upp 

ett samarbete mellan olika organisationer i kommunerna, på läns- och regionnivå och på 

riksnivå.  Det bildades arbetsgrupper bestående av representanter från företrädesvis 

biblioteken, FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och socialtjänsten på alla ovan nämnda 

nivåer. Deras arbete var att inspirera och utveckla läsombudens arbete genom att bjuda in 

läsombuden till studiedagar och inspirationsträffar med erfarenhetsutbyte och organisera 

utbildning för nya läsombud. Målet med arbetet var att verksamheten med läsombud ska ingå 

som en naturlig del i kommunernas ordinarie arbete.   

Den stora utbyggnaden av läsombud startade 1994 i sex län. Pengar kom från Allmänna 

arvsfonden som täckte kostnaderna för bl.a. en projektledare i varje län. Sedan fortsatte 

utbyggnaden län för län. Ofta med pengar som FUB sökte från alla kommuner i länet. Halland 

var sista länet ut med att utbilda läsombud och året var 2004.  

Redan under uppbyggnaden av läsombud inom boende och daglig verksamhet för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning så slank det med personal från äldreomsorgen. 

Det visade sig att modellen med läsombud också var en tillgång för äldre.  

 

Västmanland var det enda länet som drev ett regelrätt projekt för läsombud i äldreomsorgen. 

Projektet hette Andersson och Pettersson och Lundström och jag startade 2001 med pengar 

från Allmänna arvsfonden, Statens kulturråd, landstinget och länsbildningsförbundet i 

Västmanland. Länsbiblioteket var initiativtagare och projektet genomfördes i samarbete med 

SV, ABF, PRO, SPF, FMLS, SRF och Centrum för lättläst.  Syftet var att ge äldre personer 

med demens eller andra funktionsnedsättningar som berodde på hög ålder tillgång till böcker 

och tidningar. 
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Det har gått 20 år sedan starten med läsombud och i många kommuner och län blomstrar 

verksamheten. Läsombuden finns som en självklar del och högläsning är en del i arbetet.  

Men det är ännu ingen självklarhet överallt. Till stor del handlar det också om personalens 

egna attityder. Är man ingen läsare själv så ser man inte behovet och vikten av att få tillgång 

till läsning. Det vi också vet är att många vuxna med utvecklingsstörning är utlämnade till 

enbart barnböcker. ”De vill läsa barnböcker” säger personalen. Men om man inte vet att det 

finns böcker för vuxna med ett lättbegripligt innehåll så frågar man heller inte efter dem. 

Därför är det också en pedagogisk utmaning. Det ställer krav på personalen att erbjuda 

högläsning på ett lockande sätt så att den/de som ska ta del av läsningen förstår vad det 

handlar om. Ofta kan det handla om att införa rutiner och vanor.  

Det finns personal som säger att de inte läser men under samtalet så visar det sig att de 

faktiskt läser. De kanske läser högt ur den lokala tidningen eller post som kommit. 

Kanske läser de högt vad som står på mjölkpaketet.  

Ny teknik ger också nya möjligheter som ger nya utmaningar för läsombud och personal. 

Det kan handla om att läsa 8 sidor tillsammans på webben, hjälpa till att läsa på facebook eller 

e-posten eller att söka efter information.   

Glädjande är att det finns många läsombud, övrig personal och chefer runtom i landets 

kommuner som tar uppgiften på fullaste allvar. De förmedlar, läser och förklarar böcker, 

nyheter och information. Allt för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning 

med allt vad det innebär av ökat ordförråd, glädje och kunskaper som är en förutsättning för 

att kunna förstå och påverka sitt eget liv. Men det är minst lika viktigt att göra vardagen lite 

roligare. Att väcka minnen är en stor och viktig del framför allt för personer med demens. 

Inom biblioteksvärlden har det hänt mycket sedan LL-böckerna gjorde sin debut. Böckerna 

finns nu i egna hyllor som är lätta att hitta. Beståndet har förstås vuxit och de flesta är överens 

om att kvalitén har höjts både vad gäller innehåll och layout. Biblioteken arbetar idag aktivt 

mot många målgrupper som har behov av lättläst. Det ordnas bokprat och andra 

lässtimulerande aktiviteter. Biblioteken har bidragit med ett stort och uthålligt stöd till 

läsombudsverksamheten. 

Inom projekt Ombud i läsningens tjänst har en bibliotekarie från respektive kommun gått 

läsombudskursen tillsammans med personalen från omsorgen. Det är en bra början att lära 

känna varandra och ha samma kunskaper inför det framtida samarbetet.  Syftet är ju att den 

lättlästa utgivningen enkelt och uthålligt ska nå fram till läsarna. 
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7 Perspektiv på samverkan 

 

Den här artikeln är skriven av Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek 

Stockholm. Hon har medverkat i projektgruppen och haft särskilt fokus på olika aspekter på 

samarbete och samverkan i projektet. 

 

Läsombud inom äldreomsorg och omsorg är ingen ny företeelse. I tjugo år har 

läsombudscirklar genomförts runt om i landet i samarbete mellan Centrum för lättläst, 

Studieförbundet Vuxenskolan och lokala bibliotek. Även i Stockholms län har 

läsombudssatsningar gjorts och i vissa kommuner finns fortfarande aktiva läsombud. Att 

återigen göra en satsning på att utbilda läsombud kändes dock relevant och vi har inom 

projektet uppnått målet med att utbilda 55 läsombud. För projektet har det även varit viktigt 

att bejaka dels samarbetet mellan äldreomsorgen och biblioteken och dels samverkan mellan 

studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för lättläst och Regionbibliotek Stockholm. I det här 

dokumentet ska jag reflektera kring detta. Jag kommer att använda begreppet brukare när jag 

talar om de personer som läsombuden läser för i sina verksamheter inom äldreomsorgen och 

omsorgen. Jag börjar med att ge en kort bakgrund om samarbete - samverkan och 

folkbildningen och folkbibliotekens historia eftersom det går att finna förklaringar till varför 

samverkan inte är så lätt i verksamheternas värdegrunder och förhållningssätt.  

 

Samarbete - samverkan 

Samarbete mellan olika förvaltningar i en kommun borde vara naturligt och vanligt 

förekommande men är ingen självklarhet. Många hävdar dock att framtiden kommer att kräva 

mer av samarbeten och att det finns många förtjänster med att samarbeta. Många faktorer 

påverkar dock hur det går och det finns olika nivåer av samarbete - samverkan. Samarbete & 

samverkan är när flera verksamheter tillsammans genomför arbeten/uppdrag. Samverkan sker 

på organisatorisk nivå, medan samarbete kan ske på både organisatorisk och mellanmänsklig 

nivå. Jag kommer att använda begreppet samverkan i denna rapport eftersom det rör sig om 

samverkan på organisatoriska nivåer. Källa: Socialstyrelsen  

 

Ett projekt som fokuserade på samverkan och som haft bäring för projektet är PROSIT. Det 

bedrevs 2009-2012 av Regionbibliotek Stockholm tillsammans med 5 län och 14 bibliotek 

och omsorgsverksamheter. Projektets mål var att biblioteken tillsammans med omsorg och 

http://regionbiblioteket.se/
http://regionbiblioteket.se/
http://www.lattlast.se/
http://www.sv.se/
http://www.socialstyrelsen.se/terminologi/Documents/Bakgrund_och_tillvagagangssatt_samverkan_mfl.pdf
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äldreomsorg skulle finna nya samarbetsformer och arbetsmetoder. Inom projektet 

genomfördes en mängd olika aktiviteter t.ex. tematräffar, läsombud, filmklubb, utställningar 

och många andra aktiviteter. Några lärdomar från projektet var att det var värdefullt att lära 

känna varandras verksamheter. Att cheferna från de olika verksamheterna talade med 

varandra och att medarbetarna bytte erfarenheter med varandra. Genom samtal med varandras 

verksamheter beslöt man gemensamma mål att sträva mot. Projektet stöttade de lokala 

arbetena med teorier kring samverkan, handledning och inspiration. I början av hösten 2013 

kommer en rapport om de aktiviteter och samarbeten som genomfördes i projektet. Projekt 

PROSIT visar på att samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg/omsorg ger effekter för 

bådas verksamheter och att ett viktigt första steg är att lära känna varandras verksamheter. 

PROSIT- Må det gagna.  

 

Folkbildning 

Folkbildningen i Sverige växte fram i anslutning till folkrörelser såsom nykterhetsrörelsen, 

kvinnorörelsen och frikyrkorörelsen i mitten på 1800-talet. De bidrog till att befästa 

demokratin och att utbilda människor eftersom den formella utbildningen inte räckte till för 

alla. Idag är ett viktigt nyckelbegrepp för folkbildningen att den är fri och frivillig.  

I Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen anges att staten vill stödja 

verksamhet som 1) bidra till att stärka och utveckla demokratin; 2) bidra till att göra det 

möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 

samhällsutvecklingen; 3) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället; 4) bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 

kulturlivet.  

Studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag till sina verksamheter. Till folkbildning 

räknas dock aven många andra verksamheter såsom TV/radio, bibliotek och 

föreläsningsverksamheter. Det som utmärker folkbildning är pedagogiken, till exempel i 

studiecirklarna vars innehåll bygger på deltagarnas egen aktivitet och delaktighet. Dialogen 

och samtalskulturen är viktiga verktyg. Alla ska komma till tals och bidra till innehållet. De 

öppnar också för ett demokratiskt förhållningssätt, att allas tolkningar är värdefulla. 

Utmaningar för studieförbunden är den allt hårdare konkurrensen mellan olika 

utbildningssamordnare, minskade kommunala bidrag och de samhällsförändringar som 

internet och globaliseringen för med sig med mera. Källa: Folkbildningsrådet 

http://regionbiblioteket.se/projekt/prosit-ma-det-gagna/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1991977-om-stats_sfs-1991-977/
http://www.folkbildning.se/
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Folkbibliotek                        

Det finns olika uppfattningar om när folkbibliotek etablerades i Sverige. Det beror på vad vi 

lägger in i begreppet folkbibliotek. Joachim Hansson skriver i ”Det lokala folkbiblioteket- 

förändringar under hundra år” att de moderna folkbiblioteken uppkom i början av 1900-

talet och var influerade av amerikanska Public Library-idéer som kom till Sverige delvis via 

Valfrid Palmgren. Bibliotek är till för alla och har breda uppdrag. Bibliotekslagen försäkrar 

varje invånare i Sverige tillgång till bibliotek med avgiftsfria boklån. Lagen förpliktar även de 

svenska biblioteken att samverka. För biblioteken är det relevant att både vara till för det 

formella utbildningsväsendet och den mer fria folkbildningen, något som inte alltid är så lätt 

att hantera. Utmaningar för biblioteken enligt mig handlar om att hitta sina identiteter mellan 

tradition och förnyelse, nå de prioriterade målgrupperna ännu mer och att samverka mer med 

olika aktörer i sitt lokalsamhälle. Genom att som bibliotek skaffa sig kunskap om 

lokalsamhället, dess aktörer, demografi, möjligheter och utmaningar kan biblioteket utforma 

verksamheten ännu mer efter lokala behov och förutsättningar. I min rapport Biblioteket i 

lokalsamhället finns mer att läsa kring detta. 

Järfälla bibliotek 

Samverkan på lokal nivå 

Hur har samverkan i projektet fungerat lokalt? Läsombudsutbildningarna i kommunerna har 

skett i Studieförbundets regi och på det lokala biblioteken. I utvärderingarna från deltagarna 

ges många uppskattande kommentarer om biblioteken. Läsombuden vittnar om att de fått 

ökad kännedom om bibliotekens möjligheter. Tre kommentarer från deltagare: ”Tyckte det 

var kul att få en rundvandring i biblioteket ”Att det finns mycket att hämta på biblioteket.” 

”Fått en bra kontaktperson på biblioteket.” 

http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-i-lokalsamhallet/
http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-i-lokalsamhallet/
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Studieförbundet Vuxenskolan anser också att det är ett stort värde att ha cirklarna på bibliotek 

och framförallt att bibliotekarierna deltar på alla kurstillfällen eftersom de har mycket att 

bidra med. En utmaning med detta upplägg är att kursledaren och bibliotekarien bör komma 

överens om vilka roller de ska ha. Ska bibliotekarien vara en deltagare eller ha en aktiv roll 

jämte kursledaren? Inför eventuellt kommande cirklar är det värt att fundera lite extra kring 

bibliotekens och bibliotekariens roller i relation till Studieförbundet Vuxenskolan. Min 

uppfattning är att cirkelledaren har kunskaper i pedagogik, gruppdynamik och kunskaper i hur 

man skriver lättläst och organiserar läsningen medan biblioteket kan bistå med många tips på 

vad man kan läsa och hur man kan hitta bra berättelser och fakta i olika format.  

Vad innebar det för bibliotekarierna att kursen hölls på biblioteken? En bibliotekarie som 

deltog gav följande kommenterar om kursen i utvärderingen: ”För oss var kursen väldigt 

värdefull eftersom den skapade kontakt mellan omsorg och bibliotek på ett mycket positivt 

sätt” Läsombudscirklarna ger ingångar till äldreomsorg och omsorg vilket ger möjligheter till 

fortsatt och ytterligare samverkan. 

 

För att läsombudsprojektet ska permanentas och implementeras i den ordinarie verksamheten 

behövs att cheferna legitimerar detta. I kommunerna ser det olika ut och vi kommer att titta 

vidare på detta under projektets år 2. Jag tänker att en förlängning av läsombudscirklarna är 

att personal från vård- och omsorg och biblioteksmedarbetare med flera från kommunen i 

större utsträckning lär av varandras verksamheter och professioner. Min erfarenhet är att det 

salutogena förhållningssättet alltmer genomsyrar dagens vård- och omsorg. Med ett salutogent 

förhållningssätt menar jag Aaron Antonovskys tankar om känslan av sammanhang (KASAM) 

och det salutogena förhållningssättet. Del vill säga att arbeta hälsofrämjande utifrån varje 

individs enskilda förutsättningar och att stimulera till en känsla av självständighet och 

meningsfullhet. Att fokusera på de faktorer som ger god hälsa utifrån individens hela 

livssituation och att bemöta brukarna utifrån ett individuellt och subjektivt perspektiv. 

Bibliotek och biblioteksmedarbetare har mer av ett målgruppstänkande och faller i vissa 

sammanhang in ett objektstänkande trots att ambitionen är att bemöta var och en utifrån sina 

egna förutsättningar. Genom att bibliotekarier och omsorgspersonal i den egna kommunen 

möts i en läsombudsutbildning finns möjlighet att fortsätta dialogerna och att utbytta 

erfarenheter och lära av varandra. Det kan således vara värt för förvaltningar inom kommunen 

att fundera kring hur ett lärande mellan olika professioner skulle kunna organiseras med 

avstamp från läsombudscirklarna. På lokal nivå har Studieförbundet Vuxenskolan inte varit 



24 

 

direkt inkopplade i läsombudscirklarna. Cirkelläraren har kommit från centralt håll liksom 

annan administration.  

 

Samverkan mellan Studieförbundet Vuxenskolan & Regionbibliotek Stockholm  

I det här projektet har projektledaren tillsammans med projektgruppen planerat, genomfört 

och utvärderat. Vi i projektgruppen har kontinuerligt ventilerat samarbetsaspekter mellan våra 

verksamheter. Dels allmänt och dels genom det som skett inom projektet. Vi har efterhand fått 

mer och mer kunskap och förståelse om varandras verksamheter. Såhär i efterhand hade vi i 

projektgruppen vunnit på att i början av projektet ordentligt presentera våra verksamheter för 

varandra. Vi har dock förlagt mötena hos varandra och genom våra samtal kommit in på 

varandras verksamhetsidéer och värdegrunder. På ett flertal möten har vi särskilt berört 

samverkan mellan bibliotek och folkbildning.  

 

 Delar av projektgruppen 

 

Vi konstaterar att det finns ett flertal faktorer göra att samverkan mellan studieförbund och 

bibliotek kan vara svårt. Det handlar om att vi har olika regelverk för våra verksamheter, 

bristfällig kunskap om varandras verksamheter, brister i kommunikation, olika kulturer, är 

olika beroende av ekonomi för att kunna bedriva verksamheter och har värdegrunder som 

skiljer sig åt. Studieförbundet Vuxenskolan är en vinstdrivande organisation som är beroende 

av intäkter för att kunna bedriva sin verksamhet. I samverkan finns således alltid de 

ekonomiska aspekterna med vilket kan försvåra samverkan mellan till exempel bibliotek och 

studieförbund.  
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I projektgruppen ser vi dock många fördelar med samverkan och genom det här projektet har 

vi fått en bredare förståelse för varandras verksamheter. För mig blev det till exempel 

uppenbart att studiecirkelverksamheten hos Studieförbundet Vuxenskolan inte är en så stor 

del utan att det sysslar mest med annan verksamhet såsom uppdragsutbildningar, verkstäder, 

musikverksamhet och kulturarrangemang med mera. Studieförbundet Vuxenskolan och 

Centrum för lättläst vittnar om att det under projektet fått förståelse för att bibliotek erbjuder 

mer än att bara låna ut medier och bibliotek arbetar en hel del med digital delaktighet och 

digitala medier.  

En sak som vi på Regionbiblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan haft olika tankar om är 

kursinnehållet i läsombudsutbildningen. Under projektet har det blivit tydligt att för 

studieförbund är det enskilda mänskliga växandet och det som sker i samspel med de andra 

deltagarna viktigt. Studiecirklar leder till empowerment för deltagarna som gör att de får 

möjlighet till demokrati, vidare studiemöjligheter och delaktighet i samhället. I de olika 

cirklarna blir därför innehållet olika och interaktivt. Jag och projektledaren hade åsikter om att 

kursinnehållet skulle ha en tydligare struktur och upplägg. Vi hade inte förståelse för hur stor 

bäring själva cirkelpedagogiken har för läsombudsupplägget. Det ena synsättet utesluter inte 

det andra men eftersom vi delvis samarbetade kring kursupplägg blev denna skillnad tydlig 

när vi närmade oss slutet på projektet. 

. Fikapaus i Södertälje 

 

 

 

 

 



26 

 

Avslutningsvis 

I projektgruppen är vår uppfattning att det finns allt att vinna på genom att samarbeta med 

varandra och att det ger mervärden för Regionbibliotek Stockholm, Centrum för lättläst, 

Studieförbundet Vuxenskolan, äldreomsorg/omsorg och de lokala biblioteken. Som i all 

samverkan tar det tid att lära känna varandra och det är en process att samverka. I all 

samverkan underlättas det av om man har gemensamma mål och synsätt kring det som ska 

genomföras. 

 

Det har även varit värdefullt att ha med Centrum för lättläst i projektgruppen. Maud Husberg 

har kunskap om läsombudssatsningar som gjorts, faktorer som gjort att det fått mer fäste på 

vissa håll och varför det på andra håll varit trögt att få igång en verksamhet. Läsombuden har 

fått riklig information om Centrum för lättlästs verksamhet och många deltagare i 

läsombudscirklarna vittnar om att det fått upp ögonen för att det finns ett rikt utbud av 

lättlästa medier att använda som läsombud. Biblioteken behöver ett bra bestånd av lättläst för 

att tillgodose läsombuden och dess brukare.  

Intressant att fundera vidare kring är hur en ökad samverkan mellan bibliotek och 

studieförbund skulle kunna se ut. Min egen insikt under projektåret är att det finns många 

beröringspunkter mellan varandras verksamheter. Jag noterar också att folkbildningen 

betraktar bibliotek som viktiga platser och möjliggörare för folkbildningen medan bibliotek 

själva inte riktigt har den synen. Min upplevelse är att begreppet folkbildning på bibliotek 

med tiden tunnats ut. Bibliotek kan behöva återuppta dialogerna ännu mer kring vad 

bildningsbegreppet inbegriper idag eftersom det är en del i folkbibliotekens 

kärnverksamheter. Det finns många olika definitioner av bildningsbegreppet. Jag har fastnat 

för de resonemang som Bernt Gustavsson, professor, Örebro universitet för i olika 

sammanhang till exempel i artikeln Bildning i vår tid. Han talar ofta om bildning i termer av 

utfärd och hemkomst. Att vi på olika sätt oavsett om det är via litteratur, internet, film, musik, 

radio, konst eller teater med mera beger oss ut på en resa och kommer hem med nya insikter 

och perspektiv. Under läsombudsprojektet har dels cirklarna på biblioteken förhoppningsvis 

varit en utfärd och hemkomst och som kommer brukarna till del.  

Under projektets år två har vi möjlighet att fortsätta undersöka hur samarbetet mellan 

omsorg/äldreomsorg och bibliotek utvecklar sig och vad läsombudsverksamheterna innebär 

för de enskilda individerna som får ta del av berättelser, information och fakta.  

 

(Samtliga foton avsnitt 7: Cecilia Bengtsson) 

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800074025/bildning_var_tid_81kb.pdf
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8 Utvärdering 

 

Utvärdering av cirklarna har skett på två sätt, delvis överlappande varandra. SV har som rutin 

att dela ut ett formulär med fyra frågor som besvaras skriftligen och samlas in vid sista 

cirkeltillfället. Så avslutades cirklarna i Salem, Järfälla och Vällingby. Dessa frågor och svar 

redovisas i stycke 8.1 nedan. Då detta projekt syftar till att skapa en samverkan mellan 

studieförbund, folkbibliotek och omsorg skickades också en annan enkät ut till samtliga 

deltagare efter det att alla cirklar avslutats. Dessa frågor berör, förutom kursinnehållet, även 

personalens dagliga arbete med läsning och kontakten med deras närmaste folkbibliotek. 

Denna enkät redovisas i stycke 8.2. En separat enkät skickade också ut till de medverkande 

bibliotekarierna. Dessa frågor och svar redovisas i stycke 8.3. 

 

 

 

 

8.1 Studieförbundet Vuxenskolans utvärdering av läsombudscirklar i Salem, 

Järfälla & Vällingby 

 

Nedanstående är Studieförbundet Vuxenskolans utvärdering i pappersform som deltagarna 

besvarat på plats som avslutning vid det sista studiecirkeltillfället. 

 

Vad tycker du om kursen? 

- Inspirerande, lärorik 

- Det har varit bra. Påfyllt mina kunskaper om vikten att läsa. Trevligt att träffa personer från Salem, att 

lära känna biblioteket. 

- Bra, rolig och intressant. 

- Väldigt intressant. Engagerad ”lärare” som kan och vill lära ut. Hade mycket kunskap om ämnet och 

rolig! 

- Bra! Det var mycket bra att man kunde sitta och diskutera efter de saker vi gick igenom. 

- Rolig och inspirerande kurs! Jag har fått massor av bra tips & tankar inför att starta upp 

läsombudsverksamheten – framförallt tips på böcker att köpa in och boklådor (till biblioteket). 

- Jag tycker att kursen varit givande och inspirerande. 

- Väldigt bra, vi fick tips och hopp. 

- Väldigt bra och intressant. Gick in utan förväntningar och blev väldigt positivt överraskad. 

- Väldigt bra rakt igenom. 

- Mycket inspirerande. Jättebra handledare. Fått en bra kontaktperson på biblioteket. 
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- Mycket bra. 

- Intressant. Lärorik. Inspirerande. 

- Jag tycker den har varit bra och lärorik. Mycket nytt jag inte visste om. 

- Jag tycker att den här kursen har varit oerhört givande! Kursen har drivits av en person med otroligt 

engagemang och känsla. Kanon! Den bästa kurs jag varit på! 

- Jättebra, inspirerande, roligt att träffa nya människor/bekantskaper. Jätteinspirerande ”lärare”. Hoppas 

på en fortsättning. 

- Mycket bra. 

- Bra! Informativ och lärorik. 

- Roligt att få träffa andra och få idéer och information om läsning, böcker osv. 

- Fantastisk pedagogisk lärare från Studieförbundet Vuxenskolan. 

- Trevligt, lärorikt, nytt, intressant. 

- Den har varit jättebra. Mycket bra diskussioner. 

- Mycket intressant och lärorikt. 

 

Saknar du något? 

- Inte. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej! 

- Nej. 

- Nej. 

- Inget. 

- Nej! 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Inget. 

- Inte vad jag kan komma på i nuläget. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

 

Vad lärde du dig? 

- Kunskap om läsandets innebörd. Vetskap och info om Lättläst. Bättre att läsa lite än inget alls. Vetskap 

om lättlästa nyhetstidningar. Biblioteket har mycket att erbjuda. 

- Mycket. Att det finns bra material att läsa. Vikten av att vara förberedd, liten läsgrupp, bra lokal för 

högläsning. 

- Att läsa är kul, viktigt. Att lättläst finns. Olika hemsidor. Olika tekniker. 

- Få upp ögonen för lättläst. Hur man läser. Hur man skriver. Hitta bra material. 
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- Vad ett läsombud gör & varför läsning är viktigt för t ex äldre, dementa mm. Hur man läser högt. 

Massor av tips på hemsidor & litteratur. 

- Att det finns mycket lektyr för olika sorters handikapp. Var jag kan söka efter den och hålla mig 

uppdaterad. Att tänka efter vad jag vill säga när jag skriver och att försöka sätta mig in i läsarens 

förmåga att förstå. 

- Det finns olika sätt att läsa eller informera saker till en person utan att stressa. Olika metoder man kan 

pröva. 

- Mycket, eftersom jag gärna läser mycket men har dålig koll på bibliotek. Har inte besökt något sedan 

högstadiet. 

- Jag har lärt mig hur man lånar och hittar på biblioteket. Hur jag läser på ett förståeligt sätt. Hur jag 

skriver lättläst. Varför det är viktigt att läsa. 

- Fick många bra tips. Hur hitta böcker. Hur hitta på datorn. 

- Att skriva lättläst bland annat. Mycket givande överhuvudtaget. 

- Varför det är viktigt att läsa. Att det finns mycket att hämta på biblioteket. 

- Att det finns så mycket lättlästa böcker, tal- och ljudböcker. Att ”lådorna” finns (minneslådor, 

boklådor). Hur man läser för brukare. Vilket utbud det finns av böcker för alla behov.  

- Jag lärde mig massor; vad man ska tänka på och hur och vad man ska läsa. Jag har fått massa tips, och 

jag har börjat fundera på hur jag ska gå tillväga för att starta en mindre bokcirkel på arbetsplatsen. Jag 

ser fram emot att få träffa den här gruppen efter sommaren igen! 

- Tips på lättläst som är mycket intressant. Återigen hur roligt & viktigt det är att läsa & hur viktiga våra 

bibliotek är. Vad roligt det är med högläsning. 

- Hur man ska läsa och framförallt många bra tips på böcker, ljudböcker, söka e-böcker mm. 

- Skillnaden mellan en vanligt skriven bok och en lättläst. Att det finns olika nivåer av lättläst och vilka 

som kan tänkas bli bäst material för ett demensboende. 

- Var och hur man hittar böcker som är lättlästa, hur man läser och skriver lättläst. Hur man kan skapa 

intresse för läsning och hur man kan göra för att göra lässtunden till en avkopplande stund. 

- Hur man hämtar information. Hur man kan gå tillväga som läsombud. 

- Hur viktigt det kan vara för våra hyresgäster att vara uppdaterade om till exempel nyheter och övrig 

information. Att det ska vara lugnt när man läser.  

- Att ta reda på olika möjligheter att hitta lättlästa tidningar och böcker. Att tänka på hur man talar och 

uttrycker sig så att man blir förstådd på ett lättare sätt. 

 

Övrigt 

- Engagerad och kunnig ledare. 

- Tackar för 4 gångna trevliga stunder i en lite kall lokal. 

- :) 

- Tusen tack, det var jättekul! Fantastisk kursledare! 

- Tyckte det var kul att få en rundvandring i biblioteket samt att få lära mig hur datorerna kan vara till 

hjälp i olika sammanhang. 

- Levande och mycket spännande kursledare, var som en teater. Roligt och härligt. 
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- Tycker det var kul med en så entusiastisk kursledare. Och även en så duktig bibliotekarie som var 

väldigt hjälpsam. 

- Jag tycker all information som man har fått har varit enkel att förstå och tror att det kommer vara till 

stor nytta i framtiden. 

- Bra att vi bildar ett nätverk. Kan få nya tips när vi träffas. 

- Mycket duktig kursledare. Inspirerande. 

- Stort tack! 

- Många bra diskussioner. 

Upplysande och bra strukturerad kurs med bra uppgifter och duktiga kursledare. Stort plus för fikat! 

- Nu är det viktigt att vi fortsätter med verksamheten och att den inte stannar av bara för att kursen är slut. 

- Roligt och spännande att få utöva det vi lärt oss. Tack för trevliga stunder. 

- Trevligt att träffa andra med olika erfarenheter. Gott fika. 

 

8.2 Projektets utvärdering av studiecirklarna (läsombud)  

 

Nedanstående frågor besvarades via en webbenkät som skickades ut till samtliga deltagare i 

studiecirklarna. Länk till webbenkät skickades per epost 5 juni 2013. Svaren är insamlade 20 

augusti 2013. 24 personer har besvarat enkäten, av cirka 55.  Antalet svar kan man resonera 

kring: Denna enkät skickades ut även till dem som besvarat SV:s enkät efter avslutad 

studiecirkel. Motivationen att besvara ännu en enkät kan vara låg. Enkäten skickades ut i 

början av sommaren, då semesterperioden börjat. Detta beror i sin tur på att samtliga cirklar 

skulle vara avslutade och det dagliga arbetet hunnit pågå under en tid. 

 

Vad tyckte du om kursen? 

- bra  

- Mycket lärorik och inspirerande.  

- Mycket trevlig och användbar kurs, vår lärarinna var toppen med så mycket goda idéer.  

- Inspirerande, rolig och intressant.  

- Bra och mycket trevlig. Mycket tips och råd som jag kommer att använda i mitt jobb.  

- Mycket bra  

- Det var jättebra. 

- Bra, rolig och givande. 

- Bra. 

- Mycket bra. 

- Kursen var väldigt bra och givande på alla plan. Den innehöll mer viktig information än förväntat. 

- Mycket bra och intressant. 

- Den var roligt att träffa andra ombud och få höra om deras erfarenheter. Bra kursledare. 

- Den var upplysande och trevlig. Visste inte något om lättläst. Bra att få titta på upplägget i biblioteket. 
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- Mycket bra. 

- Omfattande bra tips med kompendiet Läs tillsammans. Bra lärare som arbetat länge som gav personliga tips. 

Tack för det. 

- Bra! 

- Bra. 

- Den var mycket bra och inspirerande. 

- Mycket bra. 

- Lärorik. Roligt att utbyta erfarenheter med varandra. 

- Intressant info och fint att möta andra och byta erfarenheter. Bra praktiska exempel för just min arbetsplats. 

- Den var bra. Men det skulle varit bra med en grupp från bara äldreomsorgen. Nu var dom flesta från 

omsorgen. 

- Den var väldigt bra. Man fick lite idéer av dom andra. 

 

Har du jobbat med läsning i ditt jobb tidigare? 

- nej  

- Ja, lite.  

- Vi brukar kolla LT på kvällarna när vi har gemensam tid. Ibland blir det mycket frågor om vad som menas 

med det som står.  

- Lite grann.  

- Ja  

- nej  

- Nej. 

- Ja. 

- Ja. 

- Nej. 

- Ja, nästan varje dag på olika sätt. 

- Ja, när man har haft intresserade boende. 

- Jag har haft läsgrupp i flera år, med 2-3 deltagare. 

- En del läsning för små grupper. 

- Nej. 

- Läst temporärt, endast godnattsagor inför kvällen. 

- Ja en kort period. 

- Någon gång ibland. 

- Ja. 

- Ja. 

- Lite dagstidningar. 

- Lite högläsning för vår äldre grupp LSS. 

- Ja. 

- Ja vi läser ganska mycket och samtalar. 
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Har ditt sätt att arbeta med läsning i ditt yrke förändrats sedan du deltog i läsombudscirkeln? 

- ja lite  

- Ja.  

- I och med att jag har varit sjuk fem veckor efter kursen och sen har vårt boende flyttat och nu är det 

semestrar på gång, så har det inte blivit något av med läsningen ännu, men jag har pratat med våra boende 

att det blir i höst när jag kommer från semestern.  

- Ja.  

- Ja lite grann. Använt mig av lite tips och idéer jag fick under kursen.  

- ja  

- JA. Jag själv läser mycket och fråga brukare var de tycker om att läsa. 

- Ja, jag tänker och reflekterar mer nu både i valet av böcker och när jag skriver information och dylikt. 

- Ja. 

- Ja. 

- Vi läser lite mer och oftare nu än innan för allas välbefinnande och närkontakt. 

- Ja, jag ser på det hela med mer intresse. 

- Jag försöker att tänka på hur jag läser så att det jag vill förmedla går fram. 

- Ja. Jag läser mer och väljer ut böcker mer medvetet. 

- Lite. 

- Fick en tankeställare. Att alla har rätt till en läst text, vuxen text. 

- Jag tänker efter mera om det vi pratade om på kursen. Har också fått tips på böcker som jag inte skulle valt 

annars. 

- Ja, mer förståelse. 

- Ja det har det, nu har jag det mer organiserat. Tänker också på alla tips och råd man fick vid kursen. 

- Nej vi fortsätter som vi gjort. 

- Ja, fick mycket nya tips, om hur, när mm. 

- Vågar använda mig av läsning i större grupp och i öppnare sammanhang. 

- Ja jag har två grupper som jag läser för ur en bok varje vecka. Annars läser vi dagstidningar och mindre 

berättelser. 

- Har inte behövt ändra på något. 

 

Har biblioteket något att erbjuda dig i ditt uppdrag som läsombud? 

- Ja, massa fina böcker som jag inte visste fanns framför allt som lättläst.  

- Ja med all deras kunskap så för vi tips och råd om olika böcker,musik.  

- Det finns ju många lättlästa böcker att gå igenom på biblioteket, och vi har trevliga bibliotekarier, så det blir 

vi säkert nöjda med.  

- Ja, mycket tips på böcker, både lättläst och även på internet.  

- Ja, absolut.  

- ja mycket  

- Nej. 

- Hoppas det! 
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- Ja. 

- Ja, man kan få hjälp att hitta litteratur som passar. 

- Ja. 

- Ja. 

- Har inte varit där ännu. 

- Ja, mycket. 

- Nej. 

- Har blivit besviken. Men beställt böcker. De böcker som LL erbjöd fanns inte. Men gick tillbaka och 

beställt en bok som var med i läsombudskursen. 

- Ja. 

- Ja. Bland annat mycket böcker på lättläst. 

- Ja det tror jag absolut, har tänkt göra studiebesök med våra kunder så småningom också. 

- Ja genom att ta fram lättlästa böcker samt taktila böcker. 

- Ja, det finns mycket att låna där. 

- Gott om lättläst litteratur. 

- Vi har en person där som vi kan kontakta om vi undrar något. 

- Än så länge har jag inte varit där då kunderna på mitt jobb velat att vi läst det de själva har. 

Har du haft någon kontakt med de övriga läsombuden sedan cirkeln avslutades? 

- nej  

- Ja med några.  

- Jag har haft kontakt med en av dem, delvis för att hon arbetar på ett ställe där jag är god man, men vi 

pratade naturligtvis också om läsning. Det kommer vi säkert att fortsätta med.  

- Ja 1. Plus att jag träffat 2 av dom andra i "mitt" centrum, och pratat en stund.  

- Träffade på en annan deltagare men inte i egenskap av läsombud.  

- nej  

- Nej. 

- Nej, men till hösten. 

- Nej. 

- Ja de som jobbar på samma jobb. 

- Nej. 

- Nej 

- Jag träffar mina kollegor som också deltog i cirkeln men har inte hunnit diskutera kursen med dem. 

- Nej. 

- Nej. 

- Ja på grund av att vi var läsombud och gick tillsammans från samma arbete. Har peppat oss att ha lässtund i 

grupp på boendet. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej, men vi har planerat in en återträff i september. 

- Bara med personen från samma arbetsplats. 
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- Bara på min arbetsplats. 

- Nej, men vi känner igen varandra vid eventuellt möte. Har mött på en person. 

- Nej det har jag inte. 

- Det har jag inte. 

 

Har du haft någon kontakt med ditt bibliotek sedan cirkeln avslutades? 

- ja  

- Ja flera gånger.  

- Nej, pga det jag skrev ovan.  

- Ja, men i privat ärende.  

- Ja  

- ja  

- Nej. Jag hinner inte när jag är på jobbet. Men nu håller jag på att planera hur det ska fungera till hösten. 

- Ja men bara lånat nya böcker, ej haft kontakt med vår kontaktperson. 

- Nej. 

- Ja. 

- Ja. 

- Ja, men jag har inte lånat något, det visade sig att vi hade en del böcker på en av avdelningarna. 

- Nej och jag har inte fått något namn på kontaktperson ännu. 

- Lånat. 

- Ja. 

- Beställt en bok ska hämta den i morgon eftersom e-mail kommit att de fått den. 

- Ja. 

- Ja, information via mail. 

- Ja, bokbussen kommer till oss, då vi lånar nya böcker. 

- Ja, vår kontaktbibliotekarie har kommit ut till oss en gång efter kursen till paviljongen. Fortsätter med detta 

1 ggr per månad från hösten då det är sommar nu och semestrarna börjar. 

- Ja, genom mail och information. 

- Ja. 

- Ja jag har lånat både böcker och filmer. 

- Inte ännu. 
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8.3 Projektets utvärdering av studiecirklarna (bibliotekarier)  

 

Enkät på webben skickad till samtliga bibliotekarier som varit delaktiga under studiecirklarna. 

Länk till webbenkäten skickad 5 juni 2013. Insamling av svar 25 juni 2013. 8 av 10 personer 

har besvarat enkäten. 

 

Vad tyckte du om kursen? 

- Kursen var bra och uppskattad av de blivande läsombuden. Deltagarna verkade entusiastiska för att fortsätta 

arbetet på sina arbetsplatser. 

- Mycket givande och gav massor av inspiration. Duktig ledare! 

- Jag tycker att kursen var ineffektiv. För mycket och för långa stunder med boktips som jag tror att 

deltagarna kan ta till sig på egen hand. Boktips är alltid bra men inte under så lång tid. Det borde ha varit 

mer fokus på hur läsombuden kan arbeta och hur de kan samarbeta med biblioteken. Jag saknade mer 

konkreta och praktiska tips. Eftersom kursen riktade sig till både bibliotekarier och personal inom 

äldreboenden borde kursen inte enbart rikta sig till personal inom äldreboenden. Kanske kunde kursen varit 

uppdelad i för- och eftermiddag, då bara en del av dagen var gemensam och då genomgång av bibliotekets 

arbete och möjligheter enbart var en del för personal inom vården. Intressant att lära sig skriva lättläst! 

- Mycket bra! Duktig kursledare. 

- Jag tyckte att det var väldigt intressant att få både delta i undervisningen som elev och själv vara aktiv, t ex 

med att ge boktips. Man lär sig själv väldigt mycket genom att ha båda dessa roller. 

- För oss var kursen väldigt värdefull eftersom den skapade kontakt mellan omsorg och bibliotek på ett 

mycket positivt sätt. Jag tycker att kursen från kursledarens håll kunde varit mer styrd. Lite mer 

föreläsningsform vid första tillfället. Nu upplever jag att den var lagd på diskussion mellan gruppdeltagarna 

och det kan vara en bra form när man ses kortare pass vid flera tillfällen, men med ett upplägg som detta 

saknade jag lite en mer styrd "lektion" vid första tillfället. 

- Det var intressant och lärorikt och tankeväckande. 

- Ett bra sätt att träffa och få kontakt med personal i "verksamheten" med intresse för läsning. 

 

Hur fungerade samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan? 

- Cirkelledaren var bra. En nackdel var att kursen flyttades en gång, hölls först i maj månad och då fyra 

veckor i följd. Det blev kort tid emellan mötena för att prova att läsa föreslagna texter. Jag tror att det första 

upplägget hade varit bättre. 

- Bra, de skickade studiematerialet direkt till biblioteket. 

- Mycket bra. 

- Ledaren var väldigt duktig och engagerad. 

- Kursledaren kunde haft ett tydligare upplägg vid första tillfället. Vid andra tillfället flöt det bättre. 

- Vet ej. 

- Klanderfritt. 
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Har du (biblioteket) haft kontakt med de deltagande läsombuden efter avslutad kurs? 

- Det har gått för kort tid, men vi har planerat att träffas igen i september. Jag sammankallar en träff då. 

- Jag har skickat två mail med lästips om nya böcker, jag har träffat några även här på biblioteket när de varit 

här för att låna. Jag har kallat dem till ett terminuppstartsmöte i september. 

- Nej. 

- Ja, det har jag. Och vi kommer att fortsätta träffas 1 gång/termin. 

- Ja, de kommer ibland in och lånar LL-böcker till sina brukare. Och vi har en viss mejlkontakt, om jag delar 

med mig av tankar och idéer om det dyker upp något nytt av intresse. 

- Ja, vi har haft mycket kontakt och startat en ny grupp och en ny deposition böcker. 

- Nej, tyvärr - jag får väl kontakta dem, vi bytte adresser. De kanske har hastat genom bibblan på sin fritid... 

- Ja, läsombud i daglig verksamhet, som har mer tid än de som arbetar inom äldreomsorgen har vi haft 

möjlighet att träffa ett par gånger. Vi kommer också att ha en återträff till hösten. 


