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Äntligen LÄSLOV! 

Måndag 26 oktober startar läslovet – med lusten till läsningen, berättandet och 
skrivandet i centrum. Under vecka 44 arrangeras mängder av evenemang för barn och 
unga i hela landet.  

LÄSLOV vecka 44 är ett unikt läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med 
elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, 
kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk, som i dagsläget är uppe i 78 
medlemmar. Se medlemmarna här: http://läslov.se/om-laslov/ 

 
Läsa? Men det är ju lov? 
 
Många har en längtan efter höstlov. En hel vecka utan skola och läxor. Hundratusentals 
unga ska hitta på något kul att göra. För 50-60 år sedan behövde de inte fundera. Då var det 
höstskörden av potatis som skulle upp. Alla flinka fingrar behövdes. Nu är det andra tider. 
När lovet drar igång ligger hela världen framför en. Eller snarare i bakfickan. Det mesta finns 
i mobilen.  
 
Lika viktig för landet som potatisen en gång var är idag läsningen. Utan att dra dystra siffror 
syns tydligt att läsning och skolresultat hänger ihop. Men en del tycker läsning är tråkigt. Eller 
tror att det är tråkigt. 
  
Vi vill visa att läsning egentligen handlar lika mycket om språk och berättelser. Om att 
uttrycka sig, förstå vad andra försöker säja och kanske upptäcka att någon annan tänker 
precis som en själv. Det handlar om att vara nyfiken, se samband man tidigare inte sett och 
att skapa sina egna historier.  
 
LÄSLOV är för alla som går i skolan. Från 6-åringarna till de nästan vuxna. Det rymmer allt 
som på något sätt kan förknippas med läsning. Och det kan nog behövas en hel vecka för att 
upptäcka det.  
 
Under vecka 44 kommer Sverige att förändras. Från norr till söder kommer vi vrida och 
vända på allt vad läsning kan vara. Biblioteken är beredda. Bokhandeln och 
livsmedelsbutiker bullar upp med böcker. Många till specialpris, veckan till ära. Restauranger 
har böcker för de yngsta läsarna. Serieälskare får tjuvläsa sina favorittidningar.  Många av 
evenemangen sker på oväntade platser. Författare dyker upp och poeter, rappare och 
skådespelare – alla som på ett eller annat sätt arbetar med ord. Under veckan anordnas en 
tävling i bästa Bellman-vits, workshops i filmskapande och poesi, japanska skräckberätteser 
och bokbingo. Och under en dag byter böcker ägare över hela landet. 
 
Allt som händer under Läslovet samlas i ett omfattande kalendarium som presenteras på 
www.läslov.se.  
 

Välkommen till LÄSLOV vecka 44!  

http://läslov.se/om-laslov/
http://www.läslov.se/


Presskontakt: 
Stefan Engström, kommunikationschef, Svensk biblioteksförening 
Medlem i styrgruppen för LÄSLOV 
se@biblioteksforeningen.org, 070-551 90 74 

Talespersoner: 
Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare, Läsrörelsen och Nätverket för LÄSLOV 
reslegard@yahoo.se, 070-625 81 74 

Johan Unenge, författare och Sveriges förste läsambassadör. Nu läscoach för idrott och 
läsning. Medlem i styrgruppen för LÄSLOV 
johanunenge@telia.com, 070-536 38 39 
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