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Vi är ett lärarlag på Klarälvdalens folkhögskola som valt att aktivt engagera oss i Värmland
läser, ett regionprojekt med mål att värmlänningar ska ha tillgång till ett rikt språk. Det
handlar främst om att stärka och utveckla läsförståelsen genom läsfrämjande insatser.
l vårt arbete meddeltagare/eleversom inte klarat av sina grund- och/eller gymnasiestudier
har vi sett en klar koppling till läsandet. Forskningen visar också läsningens betydelse både
för den språkliga utvecklingen och för förmågan till fantasi och inlevelse.
Vi ser en fara med att läsandet minskar - mycket få av våra deltagare läser böcker
kontinuerligt. De är inte heller uppdaterade när det gäller nyheter, varken lokalt eller
globalt, vilket i slutänden också får ses som ett demokratiproblem.
Sunne kommuns skolor har många lärare som brinner för läsandet och tillgång till böcker i
dess olika former-både fackprosa och skönlitteratur. Där är det förmodligen så att
tidsbristen påverkar möjligheten att mer aktivt arbeta med den viktiga läsningen.
Vi önskar att dessa eldsjälar stöds i sitt arbete genom att biblioteket ges specialdestinerade
anslag för att stimulera läsandet, framför allt i högstadiet och gymnasiet. Den lustfyllda
läsningen behöver stimuleras och ta en större plats för att stärka elevernas möjligheter att
lyckas med sina studier. Detta skulle kunna uppnås med hjälp av "läsambassadörer" som
besöker klasserna. Fler elever som går ur grundskola- och gymnasium med fullständiga betyg
borde vara ett självklart mål för Sunne kommun.
Fritidsbanken är ett populärt inslag i kommunens utbud av möjligheter att få fysisk
stimulans. Som en extra bonus borde också läsandet kopplas ihop med fritiden. Många unga

ser inte biblioteket som ett självklart besöksmål för att få lustfylld träning i läsning och
fantasi. Därför vill vi att privatpersoner och biblioteket ges möjlighet att lämna sina
utsorterade barn-och ungdomsböcker tillfritidsbanken. Detta skulle kunna locka nya
grupper till läsning i större omfattning. Förhoppningsvis kan då också biblioteket bli mer
attraktivt som en källa för kunskap och lust till vidare studier och nöjesläsning.

Sunne den 20 januari 2020
Personalen på allmän kurs, Klarälvdalens folkhögskola
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Projektet "Tvärdraget", en del av Värmland läser
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