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Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande angående Barns och ungas läsning –
ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på
rubricerat betänkande från Läsdelegationen.
Folkbildningsrådet lämnar endast synpunkter på de förslag och bedömningar
som påverkar folkbildningen.

Sammanfattning
Folkbildningsrådet välkomnar läsdelegationens omfattande förslag för att
stärka läsningen hos barn, unga vuxna och delar delegationens syn att
läsfrämjande är ett ansvar för hela samhället. Såväl studieförbund som
folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta med läsfrämjande insatser
genom bokcirklar, möten med författare, skrivarkurser och högläsning för
att nämna några exempel.
Delegationens förslag och bedömningarna under 9.2.1 Föräldrar och andra
vuxna som läsande förebilder samt 9.3 Vikten av vuxnas läsning lägger
tillsammans en stark grund för vuxna som läsande förebilder för barn samt
även vuxna som läsare för sin egen skull.

Folkbildningsrådets ställningstaganden
10.5 Förslag gällande samverkan kring barns och ungas läsning
Folkbildningsrådets instämmer i delegationens förslag att ett Läsråd ska
inrättas som ska arbeta för att samla och samordna aktörer och insatser inom
kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och
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ungas läsning i och utanför skolan: Folkbildningsrådet välkomnar ett
deltagande från folkbildningens sida i detta. Det behövs tydlig samordning
mellan olika aktörer som arbetar för att främja läsning.

9.4 Bedömningar gällande läsande förebilder
Delegationer gör bedömningen att studieförbunden bör, inom ramen för
uppdraget att stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande, särskilt
fokusera på föräldrar som läsande förebilder.
Folkbildningsrådet konstaterar att satsningen att stärka föräldrars
delaktighet i sina barns lärande ska underlätta för föräldrars delaktighet i
barns lärande med ett specifikt fokus på föräldrar med kort utbildning. Syftet
är att utjämna utbildningsklyftorna mellan barn. För att uppfylla syftet ser
Folkbildningsrådet att verksamheten bör vara bred, även om läsande
förebilder naturligtvis är en viktig del.
Fokus på studieteknik, uppdaterade kunskaper i basämnen och utökad
digital kompetens är tre inriktningar som studieförbunden själva lyft fram
som viktiga komponenter för att underlätta föräldrars delaktighet i
lärandet. Folkbildningsrådet ser att alla dessa komponenter är viktiga för att
möta de olika behov som kan tänkas finnas kring barns lärande och
föräldrars stöd.
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