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Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - 
ett ansvar för hela samhället (Ku2018/01470/KO) 

 (Dnr SOU 2018:57) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 

liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 

förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv 

till huvuddelen av förslag i läsdelegationens betänkande. MUCF vill dock lämna 

några övergripande kommentarer till utredningen. 

 

Samlade kommentarer 

Enligt kommittédirektivet omfattar uppdraget både barn och ungdomar. 

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vill lyfta fram att 

större delen av betänkandet är riktad till yngre barn och dess läsutveckling och att 

förslag riktade till äldre barn och ungas läsutveckling och läsfrämjande lyfts i 

väldigt liten utsträckning. Vi ser därför att ungdomsperspektivet delvis eller helt 

saknas i betänkandet, vilket är mycket olyckligt. 

Sveriges ungdomspolitik omfattar alla personer mellan 13 och 25 år. 

Läsfrämjande insatser är viktiga för denna grupp av flera skäl och MUCF saknar 

ett resonemang och förslag kring hur läsfrämjande insatser för äldre barn och 

unga, mellan 13 och 25 ska utformas. Myndigheten saknar också resonemang 

kring barn och unga som kommer till Sverige under ungdomsåren och hur 

läsfrämjande insatser kan utformas för denna grupp av unga.  

MUCF vill även lyfta frågan kring civilsamhällets bidrag i läsfrämjande insatser. 

Myndigheten saknar en redogörelse för hur det offentliga kan samarbeta med 

civilsamhället kring läsfrämjande insatser för både barn och unga, upp till 25 år.  
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I förhållande till avsnittet om läsande förebilder vill myndigheten framhålla att 

även unga kan ses som läsande förebilder för yngre barn. Unga kan i detta fall ses 

som en resurs som genom exempelvis civilsamhället kan användas för att främja 

läsande bland yngre. Genom detta kan dessa förebilders läsning också främjas.    

 

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 

 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Alba Stjärnkvist 

har varit föredragande. Verksamhetsstrateg Tiina Ekman har deltagit i den slutliga 

beredningen av ärendet. 
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generaldirektör  Alba Stjärnkvist 
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