
Open the Door for Reading – avslutning i Milano  
 
För två år sedan startade EU-projektet Open the Door for Reading med ett första möte här i 
Göteborg. Under projektets gång har deltagarna träffats i de medverkande städerna (förutom 
Göteborg) Turku, Bryssel, Bristol och nu för sista gången i Milano. Bodil Alvarsdotter rapporterar 
från Milanoresan och summerar projektet hittills. 
 
Nu är det exakt två år sedan vi tog emot deltagarna i EU-projektet Open the Door for Reading för det 
allra första mötet här i Göteborg. Sedan dess har vi besökt övriga deltagande städer: Bristol, Turku, 
Bryssel och Milano.  
 
 Open the Door for Reading är ett tvåårigt EU-projekt initierat inom Staden där vi läser för våra barn – 
en mobilisering för en jämlik stad. Det är ett utbytesprojekt mellan dessa fem städer med syftet att 
lära sig av varandras läsfrämjande arbete samt utveckla metoder och arbetssätt, gärna i samverkan 
mellan olika verksamheter och professioner, för att nå mer utsatta grupper. Det uttalade målet har 
varit att ge alla barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 
 

 
Den avslutande konferensen var öppen för ett par hundra åhörare och här ser vi Malin Omland, processledare för Staden 
där vi läser för våra barn och projektledare för Open the door for reading tillsammans med Italiens minister för ekonomisk 
utveckling och Milanos utbildningsminister. 
 

Alla deltagare har bidragit med att visa goda exempel från verksamheter där de arbetar med att 
stärka barns läsning och framför allt hur vi ska nå vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kring 
barnen.  
 
Så vad hände i Milano, på detta fyra dagar långa möte med Milan Multiplier event, det vill säga en 
konferensdag för en större åhörargrupp?  
Jo, vi fick besöka förskolor, bibliotek och museum, samt lyssna på en mängd olika föreläsare och 
delta i workshops. Det är lika intressant varje gång att bli varse om såväl våra likheter som olikheter. 
Varje gång åker vi hem med känslan av att vi jobbar på så bra här hemma, men vi tar också med oss 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3464c181-f771-46cb-bc6c-499c9475c600/Program+Milan+Multiplier+Event_final+version_+27.09.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3464c181-f771-46cb-bc6c-499c9475c600/Program+Milan+Multiplier+Event_final+version_+27.09.pdf?MOD=AJPERES


inspiration och nya tankar. Det är också väldigt glädjande att se hur de andra europeiska städerna 

har inspirerats av hur vi arbetar i Göteborg. 

 

 
Här får vi möjlighet att visa upp vår fantastiska film ”Du vet väl om att du kan förändra dina barns liv?”. Åhörarna gav en 
rungande applåd efteråt och en delegat från Bristol berättade att hon visar filmen för 200 lärarstudenter när hon 
undervisar. 

 
Italien har sedan 1999 ett nationellt program för att främja Family literacy och satsningen Born to 
read sträcker sig också över hela landet. Det som var slående var att biblioteken jobbar mycket i 
samverkan med bokförlag och bokhandlare. I Milano finns till exempel en årlig Litteraturfestival, som 
görs i samverkan. Bokhandlar såg vi för övrigt i vartenda gathörn i Milano, i alla storlekar och med 
olika inriktningar.  
 

  
På Barnens museum hittade Anna Hedlund och Malin Omland en klassisk, svensk barnbok av Lena Andersson: Maja tittar på 
naturen 
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Och sannerligen behövs dessa insatser, för hela 60% av italienarna har inte läst en bok det senaste 
året och så lite som 20% av föräldrarna läser för sina barn. Och endast 50% av kommunerna i Italien 
har ett bibliotek. Vad man har sett är att i de regioner där läsningen varit som lägst, har den ökat då 
särskilda insatser har gjorts. Det är ju precis så vi tänker i Göteborg – om vi gör insatser där det mest 
behövs, så kommer hälsotalen bli bättre i de grupper som har det sämst och därmed ökar 
jämlikheten.  
 
Slutprodukten av vårt projekt och utbyte har blivit en fyllig manual i läsfrämjande för våra olika 
professioner som möter vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kring barnen. Nu kommer de 
deltagande städerna, liksom vi i Göteborg, att arbeta vidare under nästa år med att utveckla 
manualen så att den passar våra verksamheter och vår kontext. 
 
 
 

Projektdeltagare från Göteborg:  
Malin Omland, processledare Staden där vi läser för våra barn  
Bodil Alvarsdotter, barnbibliotekskonsulent   
Anna Hedlund, projektledare Läs hjärta förskola  
Gertrud Widerberg, projektledare Bokstart (deltog i Bryssel) 
Hanna Pihlton, koordinator FCA Örgryte-Härlanda  
Anne Aldebrink, koordinator FCA Västra Göteborg 


