




Läsambassadören 
Barn och unga läser allt mindre 

-spelar det någon roll? 





Stämmer det? 



 
 

La ̈sning av bo ̈cker  
och tidningar har på fem år 
sjunkit från 30 %  till  19 %.  

 

Unga killar: en halvering från 36 % till 18 %.  Mediarådet 2010 

 



 
 

• I PISA 2000, 2003 och 2006 var svenska 
15-åringars  

läsförståelse signifikant högre än OECD-
genomsnittet.  

 

(2009 ligger den på genomsnittsnivå. ) 



• Var femte kille går ut grundskolan utan 
att kunna förstå enklare text i en 

dagstidning 





Vems är felet? 





Föräldrarna 
35 % av Sveriges föräldrar läser dagligen för 
sina barn.  
 
2003 fick 74% av barnen böcker lästa för sig en 
genomsnittlig dag. 
(1984 var motsvarande siffra 80 procent.)  





Vad är det bästa med böcker?  

 

 



Vad är det bästa med böcker?  

 

- Att man blir trött. 



Vad är det bästa med  
data och tevespel? 

 
 



Vad är det bästa med  
data och tevespel? 

 
- Att man gör det tillsammans med kompisar. 



Över  30% av eleverna 
la ̈ser aldrig för nöjes skull. 

PISA 2009 

 



Bookstart 

• Barnens favoritsysselsättning  
i Bookstart gruppen 68%  
”att titta i böcker”  
(21% i kontrollgruppen) 

 
• 75% av Bookstartmedlemmarna  
köpte barnböcker som present.  
(10% i kontrollgruppen.) 



Skolan 
(rektorn) 







• Nyfikenhet 
• Bildning 
• Empati 

• Kritiskt tänkande 
• Samhällsorientering 

• Analysförmåga 
 
 

 



 
Läroplanen 

 
• Ska  kunna göra  och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade pa ̊ kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 
demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,  

• Respektera andra människors egenvärde,  

• Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,  

• Kunna leva sig in i och första ̊ andra människors situation och utveckla 
en vilja att handla ocksa ̊ med deras bästa för ögonen, och visa respekt 
för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  

 



 
 
 

Martin Ingvar, hjärnforskare: 
 

Att kunna läsa påverkar nätverk av härnceller som styr till 
exempel minne, uppmärksamhet, förmåga till abstrakt 

tänkande, användning och förståelse av faktainformation och 
också beslutsfattande och självständigt kritiskt tänkande 

. 

 



Skolbibliotekslagen 2011 



Skolbibliotekslagen 2011 
• Hälften av Sveriges elever har inte  tillgång till ett 

bemannat skolbibliotek.  

• Var tredje skola saknar helt ett bemannat bibliotek. 
Och de som har personal har det ofta endast tio 
timmar i veckan eller mindre.  

• Var sjätte elev har inget skolbibliotek alls.  
• Lärarförbundet och Centrum för lättläst 

 



skräddarsytt 





What s in it for me? 





• www.storatuttar.se 































 
 
 
 
 
 
 

www.läsambassadören.se 
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