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Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att
skriva.

När det inte är självklart att se, höra, orka, förstå
Varför läsombud för äldre?

Att läsa är en del av livet för de allra flesta människor. Redan som barn upplever vi läsande
och böcker. Någon läser sagor för oss, eller vi tittar i en pekbok. De allra flesta barn upplever
läsandet som något positivt – en rolig stund, och en stund av närhet.
Vi kallar det vi lever i för ett informationssamhälle, och informationen når oss till stor del i
form av texter. Man läser tidningen för att få veta vad som hänt i världen och där man bor.
Man läser broschyrer, matsedlar, böcker, tidskrifter, och skyltar. För att det behövs, eller för
nöjes skull. Läsande i någon form ingår i vardagen.
Det är nog välbekant för de allra flesta att till exempel dyslexiker, personer med
utvecklingsstörning och synskadade behöver hjälpmedel för att kunna läsa. Men även äldre
personer får ofta, av olika anledningar, svårt att läsa på egen hand. När man blir gammal är
det inte längre självklart att se, höra, orka eller förstå. För många äldre innebär det att man
förlorar möjligheten att utföra sina intressen oavsett om det är fiske, trädgårdsodling
knyppling. För många äldre innebär det att ett livslångt läsande måste upphöra. För andra
innebär det att de förlorar en möjlighet att genom texter fortsätta utöva sina intressen – oavsett
om det är fiske, knyppling eller trädgårdsodling kan man läsa om det i böcker. För i stort sett
alla innebär det att de går miste om ett sätt att hålla sig informerade om vad som händer
runtomkring dem.

Det finns idag ett antal olika hjälpmedel som underlättar läsande - anpassade texter, som
storstilsböcker och lättlästa böcker, den lättlästa tidningen 8 sidor, taltidningar, kassettböcker
och talböcker – men det behövs också människor som känner till dessa hjälpmedel, och kan
förmedla dem till de som skulle kunna ha nytta och glädje av dem. Det behövs läsombud.

Ett läsombud är någon som har kunskap om läsandets betydelse, och om vilka hjälpmedel
som finns och att de finns på biblioteken. Läsombud för äldre skall vara aktiva förmedlare av
läsning; genom att läsa tillsammans med äldre, och genom att sprida kunskap om läsande, och
arbeta för att läsning blir en del av vardagen. På nytt, eller för allra första gången.

Att läsa tillsammans med äldre handlar inte bara om den äldre personens rätt till delaktighet
och till en bibehållen identitet, utan också om att hitta en väg till samtal. Alla människor som
nu bor i våra äldreboenden, tar del av hemtjänst, eller på annat sätt får äldreomsorg, har levt
långa liv. De har mycket att berätta, de bär på många erfarenheter och känslor. Genom en liten
bit text; en historia från förr, en vers, en psalmtext eller något annat, kan ett samtal ta sin
början. Att läsa kan med andra ord vara ett verktyg för att komma nära den äldre – få honom
eller henne att tala, minnas, uttrycka sina känslor. Det behövs människor som läser
tillsammans med äldre.

Läsombudsprojektet för äldre, Andersson och Pettersson och Lundström och jag, pågick i
Västmanlands län från september 2001 till juli 2003. Det var ett samarbete mellan
Länsbibliotek Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, PRO, SPF (Sveriges
Pensionärsförbund), FMLS (Funktionshindrade med Läs-och Skrivsvårigheter), SRF
(Synskadades Riksförbund), och Centrum för Lättläst.



”Andersson och Pettersson och Lundström och jag” finansierades med medel från Allmänna
Arvsfonden, Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning, Länsbildningsförbundet samt
Statens kulturråd.

Syftet med projektet var att ge de äldre personer i Västmanland som av någon anledning har
svårt att läsa på egen hand ökad tillgång till böcker och tidningar. För att uppnå detta erbjöd
projektet frivilliga och äldreomsorgspersonal runtom i länet en utbildning i studiecirkelform.
Genom att deltaga i studiecirkeln blev man ett så kallat läsombud – det vill säga en person
som läser tillsammans med äldre och på olika sätt verkar för att sprida kunskap om behovet av
läsande, och om de hjälpmedel i form av anpassad litteratur som finns på biblioteken. För
närvarande finns 155 utbildade läsombud i Västmanland.

För att nå äldreomsorgspersonalen krävdes ett omfattande förankringsarbete. Projektet
informerade på socialnämnder, kommunala pensionärs-och handikappråd och äldreomsorgens
ledningsmöten. PRO och SPF satte i egenskap av representanter för stora grupper av äldre
personer samman en skrivelse till kommunernas socialnämnder där de önskade ett beslut från
nämnden om att kommunen skulle deltaga i projektet. Nio av länets elva kommuner fattade
ett sådant beslut.

Lokala arbetsgrupper bildades i alla kommuner som deltog i projektet. I dessa arbetsgrupper
samlades representanter för äldreomsorg, bibliotek, studieförbund och
pensionärsorganisationer. Arbetsgruppernas uppgift var att driva projektet i sin kommun, med
hänsyn till lokala förhållanden och behov. Målsättningen är att dessa arbetsgrupper skall
finnas kvar även efter projekttidens slut. För närvarande är 55 personer aktiva i lokala
arbetsgrupper runtom i Västmanland.

Biblioteken har varit en viktig del av projektet. Samarbetet mellan läsombud och bibliotek är
av avgörande betydelse, och bibliotekspersonal har deltagit i utbildningen av läsombud, och i
inspirationsdagar för äldreomsorgspersonal, För bibliotekspersonalen har projektet inneburit
nya kontakter med äldreomsorgen, både brukare och personal, inte minst genom arbetet i de
lokala arbetsgrupperna.

En helhet i delar
Projektmodellen

Centrum för Lättläst har i samarbete med FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna), länsbibliotek och studieförbund drivit läsombudsprojekt inom
särskilda omsorgen runtom i Sverige sedan 1994.
En modell för genomförandet av läsombudsprojekt har växt fram, och den var
utgångspunkten även för  Andersson och Pettersson och Lundström och jag. De viktigaste
delarna i denna modell är styrgrupp, arbetsgrupp och läsombud.

Styrgruppen bildades under hösten 2001. Här ingick representanter för länsbiblioteket,
Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, SRF (Synskadades Riksförbund), SPF (Sveriges
Pensionärsförbund), PRO (Pensionärernas Riksorganisation), FMLS (Funktionshindrade med
läs-och skrivsvårigheter) och Centrum för Lättläst. Styrgruppen drog upp riktlinjerna för
projektet och inledde förankringsarbetet i kommunerna, samt anställde projektledaren (januari
2002). Efter projektets slut kommer styrgruppen att leva kvar som en länsgrupp med ansvar
för att följa upp läsombudsverksamheten i länet och se till att den fortlever på ett bra sätt.



Arbetsgrupper bildades av projektledaren runtom i länets kommuner. Målet var att varje
kommun skulle ha en aktiv arbetsgrupp med representanter för äldreomsorg,
pensionärsorganisationer, kommunala bibliotek, och studieförbund. I de lokala
arbetsgrupperna gick projektet från tanke till handling, och anpassades till varje enskild
kommuns behov och önskemål. Arbetsuppgifterna var planering av inspirations- och
informationsmöten samt cirkelledarutbildningar, att sätta igång studiecirklar för läsombud,
samt att följa upp läsombudsverksamheten. För närvarande är 55 personer aktiva i lokala
arbetsgrupper runtom i Västmanland.

Läsombud utbildades i studiecirkelform. Den äldreomsorgspersonal som är läsombud har till
uppgift att läsa tillsammans med äldre, samt att sprida läsandet bland sina kollegor och verka
för att läsning blir en del av vardagen. De ”frivilliga” läsombuden, från organisationerna SPF
och PRO, och i någon kommun även Röda Korset, besöker äldre personer som inte längre kan
läsa på egen hand, på äldreboenden, eller i deras hem, och läser tillsammans med dem, enskilt
eller i cirkelform. 155 läsombud har utbildats under projekttiden.

Att dra sitt strå till stacken
De olika rollerna i projektet

ABF och Studieförbundet Vuxenskolan anordnade de studiecirklar som utbildade
äldreomsorgspersonal och frivilliga till läsombud. Studieförbunden skötte allt administrativt
kring cirklarna och stod för lokaler. Man anordnade även, tillsammans med projektledaren,
cirkelledarutbildningar vid ett antal tillfällen. Vid projektets större arrangemang som
inspirationsdagar var det studieförbunden som ordnade mycket av det praktiska med lokaler,
inbjudningar och så vidare.
I vissa kommuner var studieförbundens lokala representanter mycket aktiva i de lokala
arbetsgrupperna och ett stort stöd för projektledaren i arbetet med att ordna förankra projektet
lokalt.

SRF medverkade i cirkelledarutbildningar och inspirationsdagar. Framför allt genomförde
SRF mycket pedagogiska och roliga demonstrationer av hur man använder den digitala
talboken Daisy. SRF förmedlade även kontakt med Taltidningen i Västerås, där
projektledaren informerade om Andersson och Pettersson och Lundström och jag. I en av de
lokala arbetsgrupperna fanns SRF representerade.

FMLS medverkade vid de stora inspirationsdagarna i projektets inledningsfas och berättade
FMLS om läs- och skrivsvårigheter. Senare gästade även FMLS läsombuden i flera
kommuner.
Många läsombud har vittnat om att detta var mycket värdefullt, då det gjorde dem medvetna
om ett dolt handikapp som kan finnas, och finns, både bland kollegor, brukare och
runtomkring dem i deras privata liv.

Länsbibliotek Västmanland var initiativtagare till projektet och hade arbetsgivaransvar för
projektledaren. Under hela projekttiden hade Tuija Vartiainen, bibliotekskonsulent på
Länsbiblioteket ett nära samarbete med projektledaren. Hon var också mycket aktiv i arbetet
med att förankra projektet politiskt, samt bland ledningen för äldreomsorgen i Västmanland.



När projektet deltog som samarrangör och föreläsare vid det stora äldreomsorgsseminariet
Visst går det! på Mälardalens Högskola i Västerås var det Länsbiblioteket som tog det största
ansvaret för projektets roll i arrangemanget.

Efter avslutat arbete

Läsombud i äldreomsorgen var något helt nytt, och det visade sig inte vara helt enkelt att
komma med nya idéer till en organisation som sedan länge har fasta rutiner och sätt att arbeta,
och dessutom befinner sig i en period av stora ekonomiska svårigheter. Förankringsarbetet har
varit krävande, och kanske hade projektet behövt pågå längre än två år för att det verkligen
skulle kunna bli förankrat. Trots detta känns det dock som om läsombudsverksamheten inom
äldreomsorgen i Västmanland verkligen har fått en bra start under den tid projektet pågått.
150 läsombud är nu utbildade bland äldreomsorgspersonalen och det finns lokala
arbetsgrupper i 8 av länets 11 kommuner. Alla socialnämnder och äldreomsorgsledningar har
fått utförlig information. Projektet har även knutit kontakter med fackförbundet Kommunal,
Kommunförbundet, och Demensförbundet.

Det som inte fungerat så bra är värvningen av frivilliga läsombud inom SPF och PRO.
Förmodligen skulle pensionärernas roller som läsombud behövt varit tydligare från början.
Även om många pensionärer idag är aktiva i läsecirklar är det inte självklart att anta rollen
som läsombud, eller att gå in och verka på institutioner i äldreomsorgen.
Man är heller inte så intresserad av att få utbildning om hjälpmedel för läsande, som Lättläst
och Daisy. Vi har försökt framhålla vikten av att även personer som fortfarande bor hemma
får ökad tillgång till läsande. Det finns nu trots allt några få frivilliga som läser i olika
kommuner, och kanske kommer detta att sprida sig i framtiden.

Även om läsombudsverksamheten kommer att fortsätta att växa, och man kanske helst skall
betrakta projekttiden som en intensiv startsträcka, kan man titta på vad som nu framstår som
resultatet av projektet. Man slås av att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Dessa
skillnader beror på en mängd olika saker. I vissa kommuner har ett tidigt intresse för projektet
fortsatt att befästas – så är det i Köping och Arboga – medan projektet i andra kommuner
länge befann sig i uppförsbacke, och tog fart mot slutet – Hallstahammar är ett sådant
exempel. Det som förenar de kommuner där läsombudsverksamheten haft störst genomslag är
att det har funnits eldsjälar – enskilda individer som varit livligt engagerade i att få in läsandet
i äldreomsorgen. Ibland har dessa eldsjälar funnits inom studieförbunden, ibland på
biblioteket och ibland i äldreomsorgen. Äldreomsorgsledningens inflytande går inte att
överskatta. Deras attityder avgör om ett sådant här projekt skall bli framgångsrikt.

Läsande borde i framtiden skrivas in i äldreomsorgens planering, och tas med i
biståndsbedömningen. Ofta står det någonting om att bibehålla den boendes kunskaper, men
inte hur det skall göras. Läsande kan vara ett enkelt, effektivt sätt.

Samarbetsprojekt är speciella. I Andersson och Pettersson och Lundström och jag har de
drivande krafterna bakom projektet alla haft egna hjärtefrågor, samtidigt som man strävat mot
ett gemensamt mål. Studieförbunden har haft fokus på utbildningen av läsombud i cirkelform.
Centrum för Lättläst har velat föra fram det lättlästa materialet. Länsbiblioteket har strävat
efter att göra projektet så länstäckande som möjligt och nå ut i alla kommuner. Även SRF,
FLMS, PRO och SPF har naturligtvis delar av projektet som de känner särskilt starkt för.



Samtidigt har allas viljor förenats i tanken om alla människors behov av, och rätt till,
stimulans i form av läsande.

Och  vad har läsombudsverksamhet för äldre i praktiken har inneburit i Västmanland:

– Socialnämnden har blivit medvetna om äldreomsorgen på ett nytt sätt; vad som är viktigt
och hur personalen jobbar.

–  Kontakterna mellan bibliotek och personal har stärkts och visat sig vara mycket bra för
båda parter.

– Personalens status har höjts. Projektet har lyft upp deras arbetssituation och
arbetsuppgifter.

– Läsandet har lett till större arbetsglädje och närmare relationer mellan personal och
boende. Personalen har lärt sig mycket om de boende – de äldre berättar om saker som de
varit med om när man läser om någonting. De får ge uttryck för sina känslor på ett annat
vis, och personalen kan också uttrycka sina känslor på ett annat vis, när man läser
tillsammans.

– De boende får mer gemenskap med varandra, de pratar mer med varandra. Det är lättare
att hitta samtalsämnen.

– Man har roligt tillsammans när man läser.

Slutrapporten för projektet Andersson och Pettersson och Lundström och jag , som kommer
ut i oktober/november 2003, kan beställas genom tuija.vartiainen@u.lanbib.se, den kommer
även att finnas på Länsbibliotek Västmanlands hemsida  www.ltvastmanland.se/lanbib


