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Glöm höstlovet! Välkommen till Läslov! 
 
INLEDNING 
Ett lite mystiskt, men mycket synligt meddelande har lagts in i Bok & Biblioteksmässans 
seminariekatalog: Läslov presenteras torsdag 24 september med två stora seminarier och många 
gästspel i olika montrar. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister 
Gustav Fridolin kommer bägge att medverka i Läslovs första seminarium. Vårt mål är att höstlovet 
byter namn till Läslov i läroplanen 2016.  
 
OM LÄSLOV 
Läslov vecka 44 är ett brett och unikt läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med 
elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, 
kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. Vi verkar tillsammans för att läslovet ska 
väcka en längtan efter oväntade upplevelser hos både barn och vuxna. Och att lovet och läsandet står 
i centrum.  
 
Nätverket växer för varje dag, nu närmar vi oss 70 deltagande parter. Vi samlar allt som händer under 
vecka 44 på webbplatsen www.läslov.se, som öppnar den 15 september. Aktiviteterna presenteras i 
ett kalendarium uppdelat efter län/region och inom detta alla orter som deltar. Det är enkelt att ansluta 
sig och använda webbplatsen och nå Läslov i social media.  
 
Det handlar om att stimulera barns och ungas lust till läsandet, berättandet och skrivandet i alla dess 
former och på alla upptänkliga platser – över hela landet. Det kan vara med bokbytardagar, 
skrivarverkstäder, filmversioner av böcker som visas på en fasad, det kan vara via kanaler som 
Youtube och P3, med rapp-artister eller genom idrottsklubbar eller på caféer och restauranger. 
 
BAKGRUND 
En miljon svenska elever har varje år ett veckolångt skollov på vintern och ett på hösten.  Det första 
lovet kallades när det infördes krigsvintern 1940 för kokslov och kom till för att spara på 
uppvärmningen av skolorna. Olika aktiviteter anordnades med fokus på vintersporter. I slutet av 1950-
talet fick sportlovet genomslag i hela landet. Det andra lovet var främst för barn på landsbygden och 
kallades potatislov och gav eleverna ledigt från skolan för att hjälpa till i jordbruket. Det avskaffades 
gradvis och ersattes med höstlovet. Sedan 2000-talet är lovet vecka 44, i månadsskiftet 
oktober/november. I dagens Sverige där språket och läsningen får allt större betydelse är det dags att 
höstlovet förvandlas till ett läslov med lusten till läsningen, berättandet och skrivandet i centrum.  
 
 
Välkommen till LÄSLOV vecka 44!  
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