
Verksamhetsberättelse - En bok för allas vänner 2018 

Vänföreningen använde under året medel från stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare för att hjälpa 

förlaget att skapa ett antal korta filmklipp med information om och inspirerande praktiska råd kring 

högläsning. Filmerna utgick ifrån den trespråkiga versionen av ”De små barnens bok” och spelades in 

på svenska, engelska och arabiska. Samtliga filmer textades och gjordes tillgängliga för fri användning 

via bland annat En bok för allas hemsida, och Youtube. 

Vänföreningen lämnade in ett yttrande till biblioteksstrategigruppens förslag till en nationell 
biblioteksstrategi, Från ord till handling, där vi bland annat trycker på vikten av ökade medel för att 
stärka de läsfrämjande verksamheter som i dag i mångt och mycket utförs utanför ordinarie 
verksamhet av frivilliga eldsjälar. Att stärka läsfrämjande är att stärka demokratin.  
 
Årets läsfrämjarpris delades under sedvanligt pompa och ståt ut under Stockholms Litteraturmässa 

på Kulturhuset. Vinnarna blev illustratören Stina Wirsén och författaren, redaktören och 

barnbibliotekskonsulenten Gertrud Widerberg som fick priset för sina engagerade och inspirerande 

insatser för barnboken och för barns läsande. Motiveringarna finns att läsa i sin helhet på En bok för 

allasvänners hemsida. http://enbokforalla.se/om-oss/en-bok-for-allas-vanner/  

Vänföreningen deltog som vanligt på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg där förlaget bland annat 

ordnade ett seminarium om att jobba med tecknade serier för barn. Under mässan spred vi även 

information om vänföreningen och hur det går till att bli medlem.  

Årets resa för vänföreningens medlemmar gick av stapeln i september och gick till Värmland där man 

besökte både Lars Lerins galleri, Selmas Mårbacka och Frödings Alster. 

 

Kort om förlagets arbete: 

För 9-12åringarna tog förlaget fram Serieboken, en antologi med en bred presentation av genren. 

Både äldre och nyare verk finns representerade och även om upphovspersonerna framförallt är 

svenska finns även en handfull internationella stjärnor med.  

Det bästa jag vet – en antologi med Ulf Stark och hans vänner blev en mycket uppskattad satsning 

som landade perfekt inför julhandeln. Arbetet genomfördes i nära kontakt med familjen Stark som 

också blev mycket nöjda med slutresultatet.  

Tillsammans med organisationen Läsa för integration (LFI) tog förlaget även fram en metodhandbok 

med samma namn. Boken beskriver organisationens läsfrämjande arbetsmetod i praktiken och har 

varit mycket efterfrågad av pedagoger och andra som arbetar med barn och läsfrämjande. Boken 

lanserades under en stor och välbesökt konferens för personer anställda inom framförallt förskolan 

som hölls i Tom Tits lokaler i Södertälje.  

Det läsfrämjande arbetet under året har i övrigt som vanligt till stor del bestått i att stötta och vara 

rådgivare till olika projekt. Samarbetet med Läsa för integration har fortsatt och fördjupats särskilt 

tack vare arbetet med att ta fram metodhandboken. Förlaget är även fortsatt engagerade i projektet 

Letterbox Club med en plats i projektets styrgrupp.  

 

 

 

http://enbokforalla.se/om-oss/en-bok-for-allas-vanner/


Lista över årets utgivning från förlaget: 

Bilderböcker 0-3år: 

- Den flygande hatten (Berner) 

Bilderböcker 3-6 år: 

- Hurra, jag kan vissla (Keats) 

- Ida och vargen (Kuhn) 

- Lilla syster Kanin (Nilsson/Eriksson) 

- Sopnedgasten (Palmaer/Gustavsson)  

- Det bästa jag vet, en antologi med Ulf Stark och hans vänner 

- Rut & Knut & lilla Tjut (Wirsén) 

- Grodan och kärleken (Velthuijs) 

- Emilia på gymnastik (Duner/Raagard) 

- Lennarts listor (Bottner/krugler/Landström) 

- Alban, popmuffa för små hundar (Lindgren) 

Mellanålder, 6-9 år: 

- Dilsa och kärlekens mysterier (Dahlin) 

- Frans spelar fotboll (Nöstlinger) 

- Boken om bovar (Sindt/Sandler)  

- Rädda Joppe, död eller levande! (Linde)  

- Borgen i fjärran (Bylock) 

- I love you Viktoria Andersson (Hjertzell) 

Mellanålder, 9-12 år:  

- Habib: meningen med livet (Foley) 

- Serieboken (antologi)  

- Den döda hunden (Lidbeck) 

Tonår: 

- Djävulens märke (Nordin)  

- Livet på en kylskåpsdörr (Kuipers) 

Övrigt: 

- Läsa för integration – en metodhandbok (Deniz)  

 


