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SvD Junior – stor framgång för liten
tidning
	
  
Över 7.200 prenumeranter på bara några veckor. SvD:s nya
tidning för barn och unga har blivit en succé. SvD Junior är ett
led i en satsning på hållbar utveckling, där SvD vill värna unga
läs- och skrivförmåga. Denna startade ifjol med sajten SvD Läs &
Skriv.
Det finns många definitioner av begreppet hållbar utveckling. Förutom journalistisk
granskning av svenska företags hållbarhetsarbete vill SvD dra ett strå till
samhällsstacken genom att uppmuntra och underlätta barns och ungas lust att läsa och
förmåga att skriva. SvD vill värna nästa generations möjligheter att lyckas i skolan, att
kunna skaffa sig en egen uppfattning, att kunna uttrycka en åsikt och utnyttja sina
demokratiska rättigheter.
Flera Pisa-undersökningar de senaste tio åren visar att detta behövs. Utvecklingen går åt
fel håll i Sverige. Därför lanserade SvD våren 2014 tjänsten SvD Läs & Skriv. Det är en
sajt, där lärare och elever gratis kan ladda ner guider om journalistik, redaktionella
faktarutor och allehanda läs- och skrivtips.
– Under arbetet med SvD Läs & Skriv har vi träffat många lärare och elever. Ett önskemål
som ofta dök upp var en tidning för barn och unga – med riktiga nyheter. En
papperstidning, tryckt på lite tjockare papper, fylld av artiklar skrivna på ett sätt som gör
att dem är lätta att förstå. Men tidningen skulle också till exempel boktips, recept och
serier, säger SvD:s vd Gunilla Asker.
På rekordtid gick SvD från ord via beslut till handling. I samband med årets Bokmässa i
Göteborg lanserades SvD Junior och den 13 oktober kom premiärnumret, som fick ett
mycket varmt mottagande och stor uppmärksamhet i andra medier.
Mindre än en månad senare har SvD Junior fått över 7.200 prenumeranter. Det är
en siffra som talar sitt tydliga språk och som förhoppningsvis ger morgondagens
mediekonsumenter bättre läsvanor.
– Vi är överväldigade av responsen. Föräldrar har hört av sig från dag ett för att berätta
om sina läsande barn. Kontakten med barnen är också fantastisk. Varje dag kontaktas vi
av unga som vill medverka på olika sätt, eller bara berätta att de gillar vår tidning.
Särskilt kul är det att olika åldrar hittar sina favoriter i tidningen. Allt från 7-åringar som
älskar att läsa om djur till 14-åringar som gillat andra reportage, säger Stina Cederholm,
redaktör för SvD Junior.

	
  

	
  

	
  
Så här skriver en "prenumerant-mamma":

"Något sånt har jag saknat länge. Och sån tur jag har att det dyker upp en kvalificerad
nyhetstidning för barn precis när mina barn är i rätt ålder (7 och 11). Tonen är precis rätt
och tar barnen på allvar, marsvin och flyktingar är viktiga saker båda två. Älskar det här
med utrikeskorren som förklarar på bra sätt, frågespalterna, serierna. Barnen läser
entusiastiskt och den räcker lagom till frukostar och mellanmål under en
vecka. Imponerad alltså över ämnen och sätt att skriva, och inte minst layouten.
Supersnygg".
Och så här tycker Madde, 13, och Isabella, 8:

"Den vuxna SvD har jättemycket text och inte så många bilder, då blir det långtråkigt för
barn att läsa den, men den här tidningen har lagom med text som är jätte intressanta och
tidningen har också roliga bilder, då blir det kul för barn att läsa den. Vi tycker också att
det är kul att läsa om barn i andra länder".

	
  

	
  

	
  

