
Stort tack…

• Biblioteken i Göteborg och Kungälv



I samverkan med…

LOs fackförbund



Läs för mig pappa

• Möt en författare, 
• Uppmuntra ditt barns lust till böcker
• Studiebesök och dialog på 

biblioteket
• Böcker till pappa och barnen



Vuxna har alltid 
varit barn

Vår kunskapssyn:
Hela människan

Hela livet
Gäller alla!



Läsande – facklig fråga?
Den som inte läser är inte dum på grund av 
det, 
den som läser blir inte med automatik vare sig 
klok eller god.

Läsa är en maktfråga – utifrån arbete, 
demokrati och utbildning. – En bok – mental 
gymnastik
Kvinnor – glesbygd – läser mer och kan därför 
förändra livet – Männen stannar kvar

En "riskgrupp" när det gäller dålig 
läsförståelse är kombinationen 
arbetsklassbakgrund och pojkar. 
Källa: Skolverket

Svensk skolas strävan efter en 
likvärdig utbildning för alla, 
innebär att det egentligen inte ska 
finnas stora skillnader i 
prestationer  hos flickor och 
pojkar - men det gör det.
Källa: Skolverket



SCB november 2021

• Var tredje person har inte läst en bok under 
det senaste året

• män 41% kvinnor 29%

• män 55% kvinnor 36% -arbetare

• män 29% kvinnor 16% - tjänstemän



Pisa 2010

•Skillnaden på flickor 15 och pojkar 15 är betydligt större än 
OECD-snittet

•En fjärdedel av pojkarna nådde inte upp till den 
kunskapsbas som krävs för att kunna tillgodogöra sig annan 
kunskap.



Pisa 2010

Läsförståelse 2017 Eleverna presterar i snitt 500 poäng. Det är en 
förbättring med 17 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat är 
högre än OECD-genomsnittet. Fortfarande sämre än år 2000



Läsande och manliga förebilder

• Vi har miljöer där läsandet endast sker i skolan

• Manliga förebilder saknas när det gäller 
läsandet 



Högläsning

• Högläsning tillsammans ger närhet, dialog, 
lust,  gemensamt fokus och gemensam tid



Varför läsa?

Läsningen ger språk och utvecklar kommunikation

Läsningen ger närhet och lugn

Läsningen ger en inre föreställningsvärld: fantasi

Berättelsens betydelse för att få ihop dåtid, nutid
och framtid

Förberedelser för vad som ska komma att hända
och förståelse för andras situation 



Läsfrämjande studiecirklar



Boklådan

Boklådan är ett digitalt nyhetsbrev som 
riktar sig till alla med ett aktivt eller 
slumrande litteraturintresse. 
Redaktionen väljer ut både skönlitteratur 
och fackböcker ur bokfloden, med 
tonvikt på det som blottar orättvisor och 
väcker engagemang.

Läs mer om boklådan på Boklådans webbplats

http://bokladan.org/


Finns många som tycker det är 
viktigt men…

• ABF välkomnar fler medaktörer -gärna från det 
offentliga Sverige



Kontakt

Hans Hahn 
ABF Sydvästra Götaland

hans.hahn@abf.se

mailto:hans.hahn@abf.se

