Pressmeddelande 26 oktober 2022

Nu är det dags för LÄSLOV vecka 44!

Måndag 31 oktober börjar Läslovet, en vecka då alla i skolåldern – från förskoleklass till gymnasiet
– kan ta del av kreativa och inspirerande aktiviteter landet över. Teman i år är SPÄNNING och
IDROTT & 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 teman är SPÄNNING och IDROTT & LÄSNING
Inspirationsdagen 29 augusti var ett webbinarium via Zoom fyllt av exempel och idéer inför
Läslovet. Och mycket om årets teman SPÄNNING och IDROTT & LÄSNING. Och om READ HOUR den 8
september. Webbinariet har setts av drygt 500 tittare runt om i landet och finns att ta del av på
www.läslov.se
Moderator var journalisten Gunilla Kindstrand. Bland de medverkande fanns:
Jessica Schiefauer, författare som börjat arbeta med dataspel, Magnus Nordin, författare av thrillers
och skräck för unga, Michael Wiander, författare och schackspelare, Mårten Melin, författare till
spökerier för barn, Sepenta Sarhadi, 9 år, storläsare, och Hanna Marklund, fotbollsspelare och
lärare, båda Läsande förebilder för Read Hour Sverige. Hela programmet finns här under.
Utmana författaren Michael Wiander i schack
Schackspelets grunder lärs ut av författaren och schackmästaren Michael Wiander. Boksamtal och
högläsning ur boken Lång rockad, den första delen i Schackklubben Draken, och schacklektioner på
Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan och Nobelmuseet i Stockholm, samt på Karlstad
Stadsbibliotek och Bro bibliotek. Läs mer
Lyssna på spökhistorier i Håbo
Våga lyssna på läskiga spökhistorier! Kryp in i bibliotekets spökkupa och lyssna på nyinspelade
historiska spökhistorier om Håbo via appen Storyspot. Läs mer
Spela skräck-tv-spel i Göteborg
Under Läslovet bygger Stadsbiblioteket på Götaplatsen upp en black box där den som är mellan 1625 år kan spela bibliotekets mest skrämmande tv-spel spel. Vem vågar? De har också läskiga tv-spel
som den från 13 år kan spela på plats och många läskiga brädspel. Läs mer
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Orientera i mörkret i Ystad
Spännande orientering i mörker med pannlampa. Stad och park ser annorlunda ut i mörker. Kom och
utforska mörkret med Ystads Orienteringsklubb genom att hitta kontroller. Läs mer
Välkommen till Spöktornet i Sundsvall
Det blir skräckquiz, tävling i Bästa utklädnad med prisutdelning, filmvisning: Nightmare on Elm Street
Remake. Ålder: 16-25 år. Vem vågar? Läs mer
Pressbyrån blir Spökbyrån!
Nu finns en specialupplaga av Spökbyrån i convenience-format till försäljning på Pressbyrån, inom
det läsfrämjande projektet Vägen till läsning. Det blir högläsning och live-teckning med författaren
Kristina Ohlsson och illustratören Moa Wallin på Pressbyrån i Västermalmsgallerian i Stockholm. Läs
mer

Axplock av evenemang inför och under LÄSLOVET vecka 44
Mittlitt – en litteraturfestival i Västernorrland
Den 21 oktober-5 november 2022 genomförs Mittlitt i Sollefteå kommun. Under Läslovsveckan kan
man ta del av sagostunder på olika språk, spökhistorier och spökvandring, pyssel, quiz, tipsrunda,
filmvisning, 3D-modellering med Roblox, skrivarworkshop och rollspel. Mittlitt avslutas med en stor
Familjefestival lördag 5 november fullproppad med aktiviteter. Läs mer
Kulturnatta i Göteborg
Årets datum för Kulturnatta är 28 oktober. Festivalen arrangeras av Göteborg Stad i samarbete med
det fria kulturlivet. Kulturnatta är en festival av alla, för alla. Vem som helst kan ordna en
programpunkt och teatrar, museer, bibliotek, gallerier, ateljéer, biografer och kulturhus håller
kvällsöppet. Läs mer
Comic Con Stockholm på Kistamässan
Den 4-6 november pågår Nordens största event för populärkultur. Det blir aktiviteter från film och
TV, cosplay i världsklass, träffar med serietecknare och digitala kreatörer. Läs mer
Ett förtrollat Läslov på Junibacken!
Läslov på Junibacken bjuder på höstlek i Sveriges största Muminlekplats, teater alla dagar och
spännande spökjakt. Dessutom väntar rysliga och orysliga boktips från bokhandeln och en sprillans
ny utställning med en magisk hatt… Och så blir det läskigt god glass till alla barn som kommer
utklädda. Läs mer
Workshop med Lisen Adbåge
Träffa skaparen av bilderboken Furan under höstlovet. Tillsammans med henne skapas självporträtt i
form av träd. Utforska hur är det att ha rötter, vaja i vinden, ha löv eller barr. När timmen är slut
kanske en hel skog har skapats! Läs mer
Kick-off: Västgötafantasy
Gratis heldag på Västergötlands museum i rollspelandets tecken! Välkommen att ta del av
fantasieggande workshops och möt andra rollspelare/rollspels-nyfikna på Västergötlands museum.
Dagen är en kick-off för projektet “Västgötafantasy”. Läs mer
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20-årskalas för LasseMaja med Martin Widmark och Helena Willis i Stockholm
Akademibokhandeln och Bonnier Carlsen bjuder in till stort kalas för LasseMaja. De fyller nämligen
20 år! Möt författaren Martin Widmark och illustratören Helena Willis och få den nyutgivna
jubileumsboken signerad. Läs mer
Spela rollspel med Nelly Rapp i Malmö!
Monsteragenten Nelly Rapp har blivit rollspel! Bli monsteragent och skapa en egen berättelse med
hjälp av tärning, spelledare och spelkompisar. Läs mer
Hornstulls centrum i Stockholm firar Läslov hela veckan
Lös mysterium med LasseMajas detektivbyrå, pyssla ett monster som Nelly Rapp och gå på Musse
och Heliums tipspromenad. Läs mer
Författarbesök och workshop med Dan Höjer i Kristinehamn
Dan Höjer har skrivit böckerna om Cirkusdeckarna, Arkeologdeckarna och Strumpmannen och många
spökhistorier och faktaböcker. Under författarbesöket kommer det att bli fart och fläkt med både
sång och skratt. Dan kommer att prata om fantasi och kommer att ge massor av skrivtips på
workshopen. Läs mer

Aktiviteter för hela landet
Prinsparets Stiftelse och Dimh släpper Det stora äventyret – ett metodspel för ökad läslust!
Lagom till Läslovet lanseras spelet, vars syfte är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos barn
och unga. Man får bland annat öva på att ljuda stavelser, hitta ord och följa instruktioner. Läs mer
Testa spelet här
Sago-tävling med Bamse
Nu lottar Bamse-redaktionen ut 10 stycken Bamse Rörelsesaga. Svara rätt på frågan för att vara med
i tävlingen. Senast den 3 november måste svaret vara inskickat. Läs mer
Pressbyrån har Läslovsveckor
Pressbyrån har 30 procent på barn- och serietidningar i alla butiker under vecka 43-44. Dessutom har
de, tillsammans med Egmont, tagit fram ett unikt nummer av Bamse med fokus på att lära sig läsa.
Träffa Ylva Hällen
Författaren och programledaren Ylva Hällen, känd från bland annat Minimello, Ylvania och
Superlördag, samt ambassadör för årets upplaga av ”Den stora läsutmaningen”, gör en mängd
författarbesök under Läslovet:
31 okt Sickla Dieselverkstan kl. 13.00
2 nov Veddinge bibliotek kl. 10.00
2 nov Varberg kulturhuset komedianten kl. 13.00
3 nov Vellinge bibliotek kl. 15.30
4 nov Norrköping Klockaretorpet Kunskapens hus
4 nov Eskilstuna Torshälla bibliotek kl. 14.30
5 nov Comic con Sthlm Scifibokhandeln kl. 12.30
Läsbingo
Spana in Gullis lästips på Instagram för exempel på läsbingo.
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Skrivarverkstäder
Runtom i landet anordnas ett antal skrivarverkstäder. Bland annat i Ulricehamn, Hedemora,
Skellefteå och Upplands-Bro. Så vässa pennan ordentligt och bli nästa författarproffs!
Pyssel
Pysselstunder anordnas på många bibliotek i landet. Bland annat i Bräcke, Högsby, Kungälv och
Skara. Pyssla bokmärken, spöken, fantasiböcker samt pendlar och pendelkartor. Släpp fram
kreativiteten och skapa!
Högläsning
Kom och lyssna på högläsning under Läslovet. Sagostunder anordnas i bland annat Katrineholm,
Strömstad, Leksand och Torsås.
Barn- och ungdomsbokskatalogen 2022/23
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/

Inspirationsdagen 29 augusti
Ett webbinarium via Zoom fyllt av exempel och idéer inför Läslovet. Och mycket om årets teman
SPÄNNING och IDROTT & LÄSNING. Och om READ HOUR inför 8 september. Hela evenemanget finns
på: https://läslov.se/inspelning-fran-inspirationsdagen-29-augusti-2022
Medverkande och inslag:
PRESENTATION AV DAGEN, MED BETONING PÅ ÅRETS TEMAN SPÄNNING och IDROTT & LÄSNING
Gunilla Kindstrand, programledare/moderator
Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare, Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV
Johan Unenge, tecknare, författare, talesperson för Nätverket LÄSLOV
DATASPEL OCH LÄSNING
Jessica Schiefauer, författare med två Augustpris för bästa ungdomsroman som sedan ett par år
tillbaka även skriver dataspelsmanus. Inspirationen är 12-åriga sonen Elliot som är en inbiten gamer.
HAN HAR KALLATS UNGDOMSGENRENS STEPHEN KING
Magnus Nordin, författare av thrillers och skräck för unga, som fått pris för bästa ungdomsdeckare
och Augustnominerats. Hans senaste roman Mästaren handlar om en djävulssekt mitt i ett idylliskt
Gotland.
SPÖKERIER FÖR BARN
Mårten Melin, författare till serien Spöksystrar – med illustrationer av Hanna Granlund – för barn
mellan 6 och 9 år, som nu kommer i en samlingsvolym.
BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA LÄSER
Marie Hammar, författare, lärare i kommunikation, och Olle Nordberg, läsforskare, om blivande
idrottsledare som läser skönlitteratur i Läsrörelsens samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola – en
av Riksidrottsförbundets verksamheter.
DIREKTSÄNDNING FRÅN SARA KULTURHUS: POP-UP LÄSNING
Ulla Knekta, läsfrämjare & kulturpedagog på Stadsbiblioteket i Skellefteå medverkar.
OM SCHACKSPELANDE UNGDOMAR
Michael Wiander, författare och schackspelare som i många år ledde juniorsatsningar, och har skrivit
bokserien Schackklubben Draken.
READ HOUR SVERIGE 8 SEPTEMBER KL. 19.00
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Elisabet Reslegård, Läsrörelsens projektledare för Read Hour Sverige. Ett finskt initiativ sedan 2019
av Barn- och ungdomsstiftelsen på FN:s läskunnighetsdag den 8 september med en timmes
gemensam läsning kl. 19. Från 22 augusti finns hemsidan www.readhoursverige.se, med mängder av
Läsande förebilder – i alla åldrar och med olika bakgrund – och inspirerande texter.
Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket, berättar hur de når skolorna med Read
Hour Sverige.
TVÅ LÄSANDE FÖREBILDER
Sepenta Sarhadi, 9 år och storläsare av rang, och Läsande förebild Nr. 1 för Read Hour Sverige.
Hanna Marklund, tidigare fotbollsspelare i svenska landslaget och nu expertkommentator i TV4, och
utbildad lärare. Och Läsande förebild för Read Hour.
SPÄNNING OCH IDROTT & LÄSNING VECKA 44 – OCH READ HOUR DEN 8 SEPTEMBER
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.

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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