Pressmeddelande 28 oktober 2021

Nu är det dags för LÄSLOV vecka 44!

Måndag 1 november börjar Läslovet, en vecka då alla i skolåldern – från förskoleklass till
gymnasiet – kan ta del av kreativa och inspirerande aktiviteter landet över. Temat i år är
IDROTT OCH LÄSNING.
Från norr till söder vrids och vänds det på allt vad läsning, berättande och skrivande kan vara. Många
av evenemangen sker på oväntade platser. Utforska de hundratals aktiviteter som äger rum landet
över vecka 44 på www.läslov.se/kalendarium

Årets tema är IDROTT OCH LÄSNING
Inspirationsdagen 6 september var ett webbinarium via Zoom fyllt av exempel och idéer
inför Läslovet. Och mycket om årets tema IDROTT OCH LÄSNING. Webbinariet har setts av 669 tittare
runt om i landet och finns att ta del av på www.läslov.se
Moderator var journalisten Gunilla Kindstrand. Bland de medverkande fanns: Viktor Elm,
fotbollsspelare Kalmar FF, nu engagerad i barns läsning, Marie Hammar, författare och lärare på
Bosön Idrottsfolkhögskola, Niklas Harris, verksamhetsansvarig Malmö Idrottsakademi, Andreas
Palmaer, författare, och Heidi Enbacka, producent Read Hour/Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland.
Hela programmet finns här under.
Läshusvagnen på ridskolan i Ulricehamn
Läshusvagnen står uppställd utanför ridskolans stall under hela Läslovet. Ridskolan får även besök av
Mamma Mu och Findus. Läs mer på https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/.
Schack med Michael Wiander på Akademibokhandeln, Nobelmuseet och Tekniska museet
Schackspelets grunder lärs ut av författaren och schackmästaren Michael Wiander under Läslovet.
Boksamtal och högläsning ur boken Lång rockad, den första delen i Schackklubben Draken, samt
schacklektioner på bland annat Akademibokhandeln, Nobelmuseet och Tekniska museet i Stockholm.
Läs mer på https://www.schackklubbendraken.se/evenemang.html.
Frågesport på Järfälla bibliotek
Frågesport på alla bibliotek med tema idrott och rörelse. Gör frågesporten och få en pysselpåse! Läs
mer på http://bibliotek.jarfalla.se.
Halloween @ Spelens hus i Malmö
Under veckan sker flertalet event och aktiviteter på Spelens hus i Malmö och digitalt på Spelens hus
Minecraft server. De kommer även att hålla i spelturneringar med fina priser, samt ha Halloweentema där man kan testa olika skräckinjagande spel. Läs mer på
https://www.spelenshus.se/kalender/.
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Barnens bibliotek och Alex Hermansson ger sina bästa tips och trix om idrott och läsning ihop
Barnens bibliotek samarbetar med SVT Barn-programledaren Alexander Hermansson som delar med
sig av sina bästa lästräningstips ur boken ALEX bästa tips och trix! Läs mer på
https://www.barnensbibliotek.se/tema/temasport/alextipsochtrix.
Pyssla en egen guldmedalj i Karlskrona
Alla som läser är VINNARE...
...och kan därför denna läslovsvecka med temat "Idrott & läsning" pyssla sig en egen guldmedalj. Läs
mer på https://bibliotek.karlskrona.se/.
Böcker och sport – en utmaning fram till höst-/Läslovet i Kungsbacka
Tingbergsskolan anordnar en läsutmaning som går ut på att läsa böcker som handlar om sport och att
registrera rörelse från rasterna.
Bokfika med idrottstema i Växjö
Tipsa varandra om de bästa idrottsböckerna. Allt från fotboll till hästar. Biblioteket bjuder på fika. Läs
mer på https://bibliotek.vaxjo.se/sv/web/arena/lovskoj-p%C3%A5-bibblan.

På Bokmässan Play finns även temat LÄS! LÄS! LÄS! med 8 seminarier och 24 programpunkter,
bland annat ett seminarium och fyra program om IDROTT OCH LÄSNING.

Axplock av evenemang inför och under LÄSLOVET vecka 44
Pite Läser Nattavaara – en gemensam läsupplevelse
I samband med Piteås 400 årsjubileum har Piteå Stadsbibliotek väckt liv i den tidigare kampanjen
”Pite läser”. Under kampanjen kommer det att bjudas in till författarsamtal, digitala intervjuer om
boken och den avslutas med öppna bokcirklar. För alla barn finns Läslov – Tidsresan 1-5 november,
med möjlighet att ladda upp med läsning, roliga tipsrundor eller upptäcka alla filmer
på Cineasterna.com. Läs mer på https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/Fritid-ochkultur/pite-laser-nattavaara--en-gemensam-lasupplevelse/
The Night Circus i Malung och Sälen
En kort, spännande berättelse med eld och mörkrets cirkusartister. Föreställningen ges utomhus och
är öppen för allmänheten utan kostnad. Läs mer på https://malung-salen.se/bibliotek.
Fira Lava 25 år på Kulturhuset Sergels torg
För att fira att Lava har varit ett av de främsta rummen för ung kultur sedan 1996 blir Läslovet vecka
44 i år inspirerat av siffran 25. Låna 25 böcker, gör 25 pins och få rabatt, spela in ett ljudverk som
klockar 25:00 minuter, läs en dikt som skrevs för 25 år sedan. Läs mer
på https://kulturhusetstadsteatern.se/bibliotek/laslov-pa-lava.
Spökberättelser får liv på Junibacken
Under Läslovet vecka 44 spelas en spökföreställning baserad på Astrid Lindgrens novell ”Skinn
Skerping – hemskast av alla spöken i Småland”. Alla dagar på läslovet spelas också föreställningen
”Pippi flyttar in” som baseras på den klassiska boken med samma titel. Läs mer på
www.junibacken.se/laslov-pa-junibacken.
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Leta pumpor i Eskilstuna
Stadsbiblioteket har gömt en hel massa papperspumpor på flera platser i Eskilstuna kommun. Den
som hittar en pumpa kan komma till biblioteket och byta den mot en bok. Läs mer
på https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/-/antligen-laslov-

Aktiviteter för hela landet
Fira demokratin 100 år med att läsa, skapa och dela hållbar poesi!
I samband med firandet av demokratin 100 år i Sverige bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till
ett demokratiskt poesiäventyr som bland annat ska mynna ut i den digitala poesiantologin "Tankar
om demokratins framtid av barn och unga". Läs mer på http://www.sustainablepoetry.se.
Häng med Readly på Läslovet!
Bläddra i spännande Bamse-sagor eller läs om dina fotbollsidoler under Läslovet. Utifrån årets tema
kring läsning och idrott så kommer det att publiceras ett Readly Exklusivt magasin med inspirerande
läsning. Läs mer på http://readly.se.
Spela in en kuslig film med Bokförlaget Opal
Spela in en kuslig film med din fritidsgrupp och var med och tävla om första boken i serien Den gamla
kyrkogården och ett författarbesök av Emma Johansson. Läs mer på http://www.opal.se.
Skrivarverkstäder
Under årets Läslov vecka 44 anordnas ett antal skrivarverkstäder. Bland annat i Borås, Växjö, Falun
och Sundsvall. Så vässa pennan ordentligt och bli nästa författarproffs!
Pyssel
Kom och pyssla på flertalet bibliotek i landet. Bland annat i Växjö, Stockholm, Göteborg och Falun.
Pyssla bokmärken, läskiga masker, tema hästar och bollsport samt manga och anime!
Barn- och ungdomsbokskatalogen 2021/22
Lagom till årets LÄSLOV vecka 44 är Kulturrådets nya Barn- och ungdomsbokskatalogen här. Den är
sprängfull av lästips, pyssel och inspirerande artiklar för barn och unga.
https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/barn--och-ungdomsbokskatalogen/
Se också under rubriken Årets tema är IDROTT OCH LÄSNING:
Barnens bibliotek och Alex Hermansson ger sina bästa tips och trix om idrott och läsning ihop.

Inspirationsdagen 6 september
Ett webbinarium via Zoom fyllt av exempel och idéer inför Läslovet. Och mycket om årets tema
IDROTT OCH LÄSNING. Hela evenemanget finns på:
https://läslov.se/inspelning-fran-inspirationsdagen-6-september-2021
Medverkande och inslag:
PRESENTATION AV DAGEN, MED BETONING PÅ ÅRETS TEMA IDROTT OCH LÄSNING
Gunilla Kindstrand, programledare/moderator
Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare, Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV
Johan Unenge, tecknare, författare, talesperson för Nätverket LÄSLOV

”KALMAR FF MED HJÄRTAT”
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Viktor Elm, framgångsrik fotbollsspelare i Kalmar FF, landslaget och i nederländska klubbar – nu
engagerad i barns läsning och på väg att bli lärare.
LÄSMUSKLER I ULRICEHAMN
Britt Dahlström, bibliotekarie och Vicki Klaiber Svensson, kulturstrateg i Ulricehamn berättar om en
figurativt målad husvagn, fylld med böcker, som tar sig till barnen när de rider, är på en badplats,
tränar fotboll eller... Uppmaningen är: Läs vad du vill!
EN BRO AV POESI
Ann Boglind – som tillsammans med Anna Nordlund – har sammanställt antologin En bro av poesi
med äldre och nyare dikter – rikt illustrerad och med samtalsidéer – som är en gåva från Svenska
Akademien till alla barn som börjar förskoleklass 2021. Förlag är En bok för alla, Skolverket står för
distribution och klassuppsättningar.
FOTBOLL, FANSKULTUR OCH UNG KÄRLEK
Andreas Palmaer, författare, berättar om sin och kollegan Arne Norlins Fans-trilogi, utgiven på
förlaget Alfabeta, och om sin på Bonnier Carlsen nyutkomna Gamers – dubbelspel, om fotboll och esport. Böcker som är för åldern 9-12 år.
BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA LÄSER
Marie Hammar, författare, lärare i kommunikation och Leif Holmgren, journalist och tidigare lärare.
Blivande idrottsledare läser skönlitteratur i Läsrörelsens samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola –
en av Riksidrottsförbundets verksamheter.
SPORT PÅ SPEL
Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen och tidigare spelutvecklare. Dataspelskulturen har
många kopplingar till sport och idrott: Fotbollsspelet FIFA är världens mest populära spel, i ny version
varje år. Att tävla i dataspel – e-sport – lockar miljonpublik och är samtidigt en gräsrotsaktivitet.
MALMÖ IDROTTSAKADEMI OCH LÄSANDE FÖREBILDER
Niklas Harris, verksamhetsansvarig Malmö idrottsakademi, som arbetar med elitaktiva och deras
tränare, men också med elever och tränare på Malmö idrottsgrundskola och Malmö
idrottsgymnasium. Idrottsakademin arbetar även med läsande förebilder för barn och unga i Malmö.
READ HOUR – ETT FINSKT INITIATIV
Heidi Enbacka, producent för Read Hour. Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar för tredje året READ
HOUR – Finlands största Läskunnighetskampanj – som kulminerar på FN:s läskunnighetsdag den 8
september med en timme gemensam läsning. Nu vill de sprida initiativet till andra länder.
IDROTT OCH LÄSNING VECKA 44
Gunilla Kindstrand summerar dagen tillsammans med Elisabet Reslegård och Johan Unenge.

Resultat av satsningen LÄSLOV vecka 44
Nätverket LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015.
Läslov drivs av Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel,
idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk
med i dag 85 medlemmar. Målet var att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som
statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.
Läslovet har fått genomslag i politiken på flertalet sätt sedan starten. I budgetpropositionen
2016/2017 under rubriken Läsfrämjande insatser fanns texten: ”För att stötta Läsrörelsens initiativ
Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under
skollov.” Det har inneburit extra ekonomiskt stöd via Kulturrådet till bland annat bibliotek för att
kunna arrangera läsfrämjande aktiviteter under skollov.
Våren 2018 gav regeringen också direktiv till Skolverket att stärka Läslovet.
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För mer information
Presskontakt: Frida Ekelin, koordinator Läsrörelsen, 076-221 44 66, frida.ekelin@lasrorelsen.nu
Talespersoner för LÄSLOV: Elisabet Reslegård, ordförande/ projektledare Läsrörelsen och Nätverket
LÄSLOV, 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se, Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare
Läsambassadör, styrelseledamot i Läsrörelsen, 070-536 38 39, johan@kickflipab.se. www.läslov.se
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