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Remissvar – Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett 

ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) 

Riksidrottsförbundet (RF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Delegationen 

föreslår insatser som ska ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och 

att känna ökad läslust.  

Riksidrottsförbundet instämmer med delegationen om vikten av läsning och inom idrotten har vi 

arbetat på en rad olika sätt runt om i landet för att stimulera till läsning. Till exempel har vi arbetat 

med att få äldre idrottare som är idrottsförebilder i föreningarna att även vara det när det gäller 

läsning. Något som delegationen också lyfter vikten av. 

Det har varit många samarbeten med biblioteken. Bokbussar har varit ute på idrottsevenemang 

vilket har varit mycket lyckat på några ställen. Flera föreningar öppnar upp på eftermiddagarna i 

deras lokaler för ”fritidsgård” ett ställe att komma och läsa läxor, umgås m.m. innan träning. Just de 

barn som har det tuffast hemma med exempelvis många syskon och trångt boende har detta varit 

extra viktigt för. Det har också arrangerats läsning på loven där några av våra distrikt har ”bokväskor” 

som föreningarna kan låna med sig när de åker på cuper eller läger just under loven eller har 

avslutningar på hemmaplan med övernattning eller längre dagspass.  

Runt om i landet har vi även verksamhet genom vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna. Bland 
annat Svenska dag ett som är folkbildningsverksamhet med målgruppen nyanlända och nyanlända. 
Utgångspunkten har varit att involvera målgruppen i idrottsföreningens ordinarie verksamhet som 
metod för ökad språkutveckling. Exempelvis har deltagarna varit med som funktionärer vid 
aktiviteter såsom idrottsevenemang. Syftet har varit att få deltagarna att känna att de finns i ett 
sammanhang och att de är delaktiga genom att hjälpa till. I dessa sammanhang blir svenska språket 
en naturlig del i dialogen deltagarna emellan och sammanhanget blir en viktig del i att lära sig fler 
ord, begrepp och på så vis öka språkutvecklingen.  

 
 

 

 

 

 



   

                                                                                                                   
 

Riksidrottsförbundet anser att vi från idrottsrörelsen kan göra skillnad men att det är viktigt att det 

inte får bli krav, det är ideella ledare som engagerar sig på sin fritid och då måste det vara enkelt och 

av egen vilja.  

 

Vid frågor, kontakta Tina Sahlén, 08-699 60 16, tina.sahlen@rf.se  
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