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Godnattsagor inifrån
- Föräldrar i fängelse läser in sagor till sina barn

Den svenska modellen för ett ökat 
barnperspektiv

Fördjupad studiecirkel med sex träffar

Samarbete med Bryggan Malmö och KRIS- Kriminellas 
revansch i samhället

Stark betoning på att studiecirkeln är till för barnen, inte för 
papporna

Stor vikt vid 
rekrytering av pappor 
att få svar från ansvarig för barnen
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Barn till fängslade föräldrar

I Sverige idag finns det ca. 8-10 000 barn som har 
en eller båda sina föräldrar i fängelse

Marginaliserad grupp med väldigt litet stödsystem 
från samhället

Den påtvingade separationen leder ofta till skam, 
skuld, ilska, depression etc. – sämre resultat i skolan

30 % större risk att själva hamna i kriminalitet.

Syfte och mål
Att göra det möjligt

för föräldrar att vara delaktiga i familjelivet utanför fängelset och 
därmed stärka de sociala banden mellan barn och föräldrar. 

för föräldrar som är frihetsberövade att bidra till sina barns 
läslust och läsutveckling, vilket i sin tur ökar barnens 
möjligheter att lyckas i skolan.

för barn till frihetsberövade föräldrar att få en positivare bild av 
sin frånvarande förälder.

för barnen att bygga en starkare och tryggare relation med sin 
pappa och därmed minska/lindra de negativa effekter som 
uppstår vid en påtvingad separation.

med ett närmare samarbete mellan den allmänna 
biblioteksverksamheten och kriminalvården samt mellan 
biblioteket och intagna med familjer.
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Vad tyckte då papporna…

”Innan har jag inte läst för mitt 
barn. Jag har tyckt att det har 
varit pinsamt. Inte ens när jag har 
varit ensam med mitt barn. Men 
sist när jag hade besök läste jag 
högt för mitt barn, fast min tjej och 
andra personer var där, det var 
inget konstigt alls.

”Det finns så mycket machokultur… 
tidigare hade man ju haft en bild av 
sig själv som kåkfarare och att det 
med läsandet är för fjolligt – att 
man inte bara kan gå och lägga sig 
och läsa en saga och förställa 
rösten för sitt barn. Nu längtar jag 
efter att ligga i sängen och läsa 
godnattsagor för min pojke när jag 
kommer ut.
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”Ja, absolut. Vilken betydelse 
läsandet har för barn. Att man kan 
hjälpa sina barn genom läsandet. 
Att man kan prata om svåra saker. 
T.ex om det är något man tycker är 
jobbigt, kan man börja prata om det 
via böckerna.

Vad tyckte då barnen och mammorna?

”Det har bara fört positivt med 
sig. Vår son älskar sagor både 
på CD och böcker. Detta är 
något han verkligen behövde.”

”Min son kände det som att 
hans pappa var hos honom när 
han hörde på CD’n.”

”Ett bra sätt att pappan får vara 
med oss här hemma på 
kvällarna. För barnen betyder 
det mycket att få höra pappas 
röst och att HAN berättar GOD 
NATT-sagan……!!”
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”För det första så har det 
varit bra för Lasses 
självkänsla samt så har 
barnen och Lasse något 
”vanligt” och positivt att 
samtala om!” 

” Barn behöver mer tid än 
de kan få med sina 
frihetsberövade föräldrar. 
Det här var och är en 
toppenidé! ”

Läs mer på bloggen…

www.godnattsagorinifran.blogspot.com


