
 
 

 

 

 

Pressemeddelelse, 7. marts 2013 

Nære relationer vokser frem i læsegrupper for sårbare ældre 

Sårbare ældre, bl.a. med demens og depression, får mulighed for at lære hinanden at 
kende gennem metoden guidet fælles læsning. Det viser ny forskning fra Ensomme Gamles 
Værn, der i samarbejde med Læseforeningen har startet læsegrupper for sårbare ældre og 
undersøgt gruppernes effekt. 

De fleste af os kan lide at få en historie eller et digt læst højt. Det sker bare sjældent, at voksne giver sig tid 
til at dele denne slags oplevelser med hinanden. Hvor går man hen, når man er gammel og skrøbelig, hvis 
litteraturfestivaler og bogmesser er for voldsomme, og programmer med oplæsning er svære at finde i 
radioen eller på internettet? Og hvad nu, hvis man bor alene eller er syg? Eller hvis det danske sprog er 
svært at forstå? 

Læseforeningen og Ensomme Gamles Værn er gået sammen om at etablere læsegrupper rundt i landet for 
ensomme ældre, ældre med demens og depression samt ældre flygtninge og indvandrere. Læsegrupperne 
involverer de ældre og skaber forudsætninger for nye fællesskaber. Det viser rapporten Det spirer og gror 
– læsegrupper for sårbare ældre af antropolog Jon Dag Rasmussen, der har fulgt de syv læsegrupper.  

Direktør i Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane, som har stået i spidsen for forskningen, forklarer:  

”Når ensomhed og isolation skal brydes, er samvær en forudsætning, men langt fra altid nok. Der skal 
skabes mulighed for at lære hinanden at kende. Vores forskning viser, at det skaber nærvær og glæde at 
være sammen om at lytte til digte og noveller, og at dele de minder og tanker med hinanden, som 
læseoplevelsen kalder frem.” 

Læsegrupper involverer 

Læseforeningen uddanner læsegruppeledere, der arbejder ud fra metoden guidet fælles læsning. De 
ældres udbytte af højtlæsningen er nemlig betinget af læsegruppelederens evne til at bruge sin stemme og 
menneskelighed til at formidle og guide gruppen. Læsegruppelederne spiller også en afgørende rolle ved 
gruppens start, hvor deltagerne endnu ikke føler sig trygge ved hinanden, og i tilfælde, hvor 
sprogvanskeligheder eller kommunikationshandicap gør det svært.  

Ensomme Gamles Værn støtter løbende projekter og forskning, der kan inspirere til at styrke det sociale 
liv i alderdommen. Projektet viser, at læsegrupperne skaber nye bekendtskaber blandt sårbare ældre, og 
blandt de som kender hinanden i forvejen, kan relationen vokse sig stærkere. 

For yderligere kommentarer: direktør Christine E. Swane 28 75 67 18, Jon Dag Rasmussen 20 86 92 84 
eller Nanna Holm fra Læseforeningen på 23 24 08 76 

________________ 

Fakta om Ensomme Gamles Værn 

Ensomme Gamles Værn er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for socialt og økonomisk dårligt stillede 
gamle mennesker i Danmark: 
 
• De som føler sig ensomme og socialt isolerede på grund af tab og fysisk og psykisk svækkelse 
• De som kun har folkepension – eller endnu mindre at leve af 
• Marginaliserede grupper som flygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt udsatte. 
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Fakta om Læseforeningen 

Læseforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder med det formål at udbrede glæden ved at læse 
litteratur til så mange mennesker som muligt. Derfor kalder vi det en læserevolution! Vores arbejde består i at oprette 
og lede læsegrupper, baseret på højtlæsning og fælles refleksion.  
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8000 Århus C 
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