Läs för mej, pappa! erbjuder dig
• En heldag då du får träﬀa en författare och en barnboksbibliotekarie som lär dig mer om barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åldrar
• Ett studiebesök på biblioteket
• Ett paket med böcker för barn och en bok till dig själv gratis
efter avslutad träﬀ
• Ett skattefritt stipendium
Kontakta din fackliga organisation för mer information om
Läs för mej, pappa! och om möjligheten att bygga upp arbetsplatsbibliotek.

Läs för mej, pappa!
Ett samarbete mellan Byggnads, Hotell och Restaurang,
IF Metall, Kommunal, Livs, Pappers, Seko, Transport och ABF.
Läs för mej, pappa! med stöd av Statens kulturråd.
Vill du veta mer? Kontakta ditt fackförbund eller närmaste
ABF-avdelning.

www.abf.se/lasformejpappa

ILLUSTRATION GUNNA GRÄHS

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Visste du …
att ditt barn utvecklar sitt språk redan från födseln
att 	du som pappa är viktigare för ditt barns språkutveckling än vad
förskolepersonal, lärare och andra någonsin kommer att vara
att 	ditt barns lust att lära sig läsa kommer långt före förmågan att
lära sig läsa själv
att 	när du uppmuntrar ditt barns lust till böcker och läsning,
så går det lättare att lära sig läsa
att ditt barns läslust stimuleras av att böcker finns i hemmet
att ditt barns läslust också väcks av att du själv läser
att 	rim och ramsor, ordlekar, prat kring bilderböcker och läsning
av sagor och berättelser är bra för ditt barns fantasi och
språkförmåga
Syftet med Läs för mej, pappa! är att få män inom LO-förbunden att
läsa mer böcker. Pappor som läser är för många barn den enda manliga förebilden när det gäller läsning. Det är viktigt att visa att berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld. Det får betydelse för framtidens män, det vill säga dagens pojkar.
Förmågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens sam
hälle – och i framtidens. Att förstå vad andra säger och skriver är nöd
vändigt. Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och
skrift är en färdighet som varje människa behöver för att försvara sina
rättigheter på arbetsplatsen och i samhället.
Läs- och skrivförmågan, förmågan till inlevelse och medkänsla, främ
jas vid läsning av skönlitteratur. Förmågan att läsa är starkt förknippad
med ett demokratiskt samhälle präglat av solidariska värderingar.

”

Pappan jag minns från Läs
för mej, pappa! i Göteborg
kom fram efter förmiddagen
och tog i hand. Han hade
rakat huvud, ring i örat och
var i trettioårsåldern. Sa att
han hade en sjuårig dotter
som han aldrig hade läst för,
men ikväll skulle han göra

det för första gången. Sedan
skulle han börja läsa böcker
för egen del också så att hon
såg det.
För han insåg att en dag
skulle hon välja en man och
då skulle hon antagligen leta
efter en man som påminde
om honom och då ville han
att hon skulle få tag i någon
som hade något innanför
pannbenet.
Till saken hör att jag hade
berättat en liten historia om
min dotter, och om hur barn
gör som vi gör och inte som
vi säger.
Den här rakade killen berättade också att han tränade
fotbollspojkar och han skulle
banne mig se till att de fick
klart för sig att de måste
börja läsa böcker.

”

Torgny Karnstedt,
en av de medverkande författarna

