
Nu erbjuder vi utställningen LÄSMOD som bygger på det mångåriga samarbetet och lyfter fram 
erfarenheterna som den lättlästa bokcirkeln har samlat genom åren.

Läsning är en grundläggande färdighet och rättighet som stärker och inkluderar alla individer i ett 
samhälle men vägen in i litteraturen ser olika ut för var och en. I utställningen delar de porträtterade 
bokcirkeldeltagarna med sig av sina tankar kring läsning, samtal och kreativt arbete med litteratur. 
Utställningen vill inspirera, väcka lust och LÄSMOD!

“Jag kände att vi var fler som hade det jobbigt med 
läsning och vi kunde göra det tillsammans.

För mig har läsning kommit att betyda något helt annat 
med åren. Jag har med mig det jag har läst hela tiden”

 /Eva Henriksson

KULTURCENTRUM SKÅNE är en regional, utåtriktad kulturverksamhet med säte i Lund. 
Centrat driver en treårig eftergymnasial konstnärlig utbildning; en kulturarbetsplats i form av daglig 
verksamhet samt kursverksamhet. Vår målgrupp är personer med intellektuella och kognitiva 
funktionsvarianter. Kulturcentrum Skåne är även ett kunskapscentrum och samarbetar med kommun, region, 
kulturinstitutioner, kulturutövare och högskola/universitet. www.kulturcentrumskane.com

Bildexempel från utställningsmaterialet

Kulturcentrum Skåne har tillsammans med Lunds stadsbibliotek sedan 2013 en bokcirkel i Lättläst. 
Under hösten 2020 gavs boken Bokcirkel i Lättläst- att skapa läsmod hos läsare med 
funktionsvarianter ut på LL-förlaget, författare Jenny Friman, Kulturcentrum Skåne.



 
För vem?
Utställningen är skapad för bibliotek, skolor, studieförbund och andra verksamheter där läsning, 
litteratur och personlig utveckling har en central roll. 

Hur?
Utställningen består av 13 porträtt av bokcirkeldeltagarna med citat som kretsar kring läsning, 
boksamtal och lättläst litteratur. Fotona är grafiskt bearbetade och har tydliga budskap. (Finns i 
olika format, se info nedan) 
Blädderex av Bokcirkel i lättläst - att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter 

Kostnad?
Utställningen är gratis, men reseersättning tillkommer utanför Skåne. 

Kontakt:
Jenny Friman
kc.jenny@telia.com
070 977 43 82

Utställningen LÄSMOD kan erbjudas i 4 olika format:
 
1.    Lilla LÄSMOD 13 st Foto/citat på Plexiglas, liggande, mått: 30X40. 
Levereras och hängs av Kulturcentrum Skåne, antingen på vägg eller på flyttbara stativ.
 
2.    Stora LÄSMOD 13 st foto/citat på plexiglas, liggande, mått: 60X80. 
Levereras och hängs av Kulturcentrum Skåne, antingen på vägg eller på flyttbara stativ.
 
3.    Utskrift, digitalt LÄSMOD – 13 foto/citat i digital form att skriva ut, trycka 
fönsterfilm etc. 
Levereras via mail. Utskrifter eller alternativa tryckmetoder betalas av beställaren.
 
4.    Bildspel, digitalt LÄSMOD - 13 foto/citat i digital form av ett bildspel med eller utan 
inläsning av det som står på bilderna. Kan spelas på datorer/TV-skärmar. 
Levereras via mail.
 

Föreläsning:
Till ovanstående utställningsformat erbjuder vi också en föreläsning av bokcirkelledare 
och författare Jenny Friman. Föreläsningen kretsar kring arbetet med att skapa läsmod 
för läsare med funktionsvarianter och kan anpassas utifrån önskemål. 
Föreläsningen kan ges på avtalad plats eller digitalt. 
För prisuppgift kontakta kc.jenny@telia.com, 070 977 43 82
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Bilder, LÄSMOD

1. Bokcirkel i lättläst - Att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter, 
utgiven på LL-förlaget 2020

2. Exempel på foto från LÄSMOD, 60x80, på stativ

3. Bilder från utställningen LÄSMODs vernissage utomhus, 2021

4. Utställningen LÄSMOD arrangerad på fönsterfilm på fasaden av Lunds 
stadsbibliotek, 2021
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