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När vi pratar om läsning…

• lustläsning på fritiden är av 

större betydelse för studieresultat 

än föräldrars utbildningsnivå

(Sullivan & Brown 2013)

• regelbunden fritidsläsning är 

viktigare för ungas läsförmåga än 

föräldrarnas yrkesmässiga status 

(OECD-studien Reading for Change, 

2002)

• ”inte vilket tidsfördriv eller 

hobby som helst vi pratar om”

• Det gäller studierna

• Det gäller livet ”Reading is a 

survival skill”

Tidiga insatser viktiga!



Kulturrådet

Vad är Kulturrådet?
• Statlig myndighet under Kulturdepartementet

• Förverkliga de nationella kulturpolitiska 

målen inom exempelvis litteratur och 

bibliotek

• Genom bidrag och främjande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i 

kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling
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Nationella mål för läs-
och litteraturfrämjande
Alla i Sverige ska, oavsett 

bakgrund och med utgångspunkt i 

vars och ens särskilda 

förutsättningar, ges möjlighet att 

utveckla en god läsförmåga och ha 

tillgång till litteratur av hög 

kvalitet. För att nå det 

övergripande målet ska statens 

samlade insatser syfta till att:

• läsförmågan förbättras jämfört med

i dag

• fler än i dag regelbundet tar del av 

både fack- och skönlitteratur

• kunskapen om läsningens betydelse för 

utbildning, bildning och delaktighet 

i samhällslivet ökar jämfört med i 

dag
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Läsfrämjande
uppdrag
• Grunden för Kulturrådets 

läsfrämjande arbete ligger främst 

i den omfattande bidragsgivningen

• I handlingsprogrammet beskriver 

vi våra pågående aktiviteter och 

satsningar inom läsfrämjande

Läs mer i handlingsprogrammet på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/publikationer/handlingsprogram-lasframjande/
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Definition av läsfrämjande

• ta bort hinder för läsning och 

öppna vägar till litteratur 

• bidra till att människor kan 

utveckla alla sina språk 

• stärka läsarens självtillit och 

läsaridentitet 

• öka tillgången till en mångfald 

av litteratur på olika språk och 

i olika format för läsare i alla 

åldrar 

• ge fler möjlighet till en 

konstnärlig upplevelse genom 

litteratur
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Vad hände med läsmotivationen?

• Unga & medier – Sveriges största 

statistiska undersökning av barn 

och ungas medievanor, som 

sammanställs av Statens medieråd 

visar att läsningen minskar och 

att läsmotivationen minskar bland 

unga – allt färre frivilliga 

läsare

• Den stora utmaningen för 

läsfrämjare är tydligen inte bara 

att komma med böcker eller 

informera om vikten av läsning, 

utan vara en läsande förebild och 

skapa relationer. Tidiga, 

upprepade insatser.
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Bidrag: Läs- och 
litteraturfrämjande insatser
• Vem kan söka?

• Vad söker man för?

• Vad prioriteras? Bland annat 

läsfrämjande med fokus och som 

involverar: nationella 

minoriteter, 

funktionsnedsättningar, barn och 

unga, annat modersmål än svenska…

• Trender inom läsfrämjande?

- Digitalt läsfrämjande

- Högläsning och gemensam 

läsning

- Family literacy-insatser för 

små barn och deras föräldrar

Läs mer om bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/las--och-litteraturframjande-insatser/
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Bokstart:
Nationell satsning
• Föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, 

med syfte att tidigt stimulera språkutveckling

• Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, 

rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas 

barnets språk och läsintresse

• Samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård 

och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta 

med små barns språkutveckling
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”Bokgåvoprogram var 
särskilt effektiva när de 
inkluderade multipla 
personliga kontakter med 
vårdnadshavare,
informationssessioner och 
instruktioner av 
bokläsning.” (Bondt, 
Willenberg & Bus, 2020, s. 
366. Vår översättning). 



Läsa är magiskt

BOKSTART.SE

På Bokstarts egen webbplats hittar 

du kunskap, inspiration och gratis 

material!

- filmer

- artiklar

- foldrar, infoblad

Fritt att använda och sprida!



På flera språk och teckenspråkstolkat
Informationsmaterial bland annat på 32 olika språk inklusive nationella 
minoriteter, lättläst, teckenspråkstolkat och mer är på gång. Skriv ut och 
sprid!

Informationsmaterial finns att ladda ned på Bokstarts webbplats

https://www.bokstart.se/ombokstart/bidrag-och-material/informationsmaterial/


Teckenspråkstolkade filmer
7 stycken teckenspråkstolkade filmer. Sprid! 
Filmerna finns på Bokstarts webbplats och på Youtube.  

Länk till filmerna finns på 
Bokstarts webbplats

https://www.bokstart.se/ombokstart/bidrag-och-material/teckensprakstolkade-filmer/


Kunskapspaket
Kunskapspaket om bland annat nationella minoritetsspråk, flerspråkighet, 
små barns språkutveckling finns på Bokstarts webbplats.

Läs mer om nationella 
minoritetsspråk och hitta 
kunskapspaketen på 
Bokstarts webbplats

https://www.bokstart.se/lara/kunskapspaket/att-framja-nationella-minoritetssprak/
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Barn- och
ungdoms-
bokskatalogen
Barn och ungdomsbokskatalogen, 

gratis att beställa i hur många ex 

som helst, och ladda ner.  Få nya 

boktips och inspirerande tips!

Läs om barn- och 
ungdomskatalogen på Kulturrådets 
webbplats

https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/barn--och-ungdomsbokskatalogen/
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Väck boken överallt!
Väck boken! är en läsutmaning där 

alla deltagare är vinnare. Alla kan 

vara med och bli bokväckare. Gå med 

i rörelsen, dela med er av era tips, 

läs er rika, och ta chansen att bli 

vald till årets bokväckare. Anmäl er 

grupp redan idag! Tips, idéer, 

metoder, och du kan enkelt ladda ner 

material.

Översättning av material våren 2022

Läs mer om Väck boken! på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/nyheter/2019/vack-boken-lasinspiration-for-alla/
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Inköpsstödet
• Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek 

har fördelats till landets kommuner sedan 

1997

• Det är inte ett projektbidrag utan går 

till den reguljära verksamheten för att 

långsiktigt stärka 

• Stödet används till att köpa in medier för 

barn och unga och främjar tillgång till 

böcker men också barn och ungas 

läsintresse. Fokus: 0-18 år, bibliotekens 

prioriterade grupper enligt 

bibliotekslagen, barnkonventionen 

Läs mer om inköpsstöd på 
Kulturrådets webbplats

Samlad%20info:%20https:/www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/


Kulturrådet

Stärkta bibliotek 2018–2020 och 
2021–2023 och sedan?

• Öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela 

landet. Tillfälligt regeringsuppdrag
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Följa upp och redovisa: Vad har vi 
lärt oss? • Stärka tillgång till bibliotek och öka 

tillgänglighet för fler är viktigt. Se till 

lokala behov och förutsättningar, analysera 

och kartlägga. Samverka.

• Nå ut och fram till prioriterade grupper, Barn 

och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, de nationella 

minoriteterna och personer med annat modersmål 

än svenska är grupper som pekas ut som 

prioriterade i bibliotekslagen. 

• Vi ser exempelvis gärna ansökningar som vill 

öka den kognitiva tillgängligheten på 

biblioteket eller som riktar sig till ungdomar 

och ungdomars läsning. 
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Följa upp och redovisa:
Vad har vi lärt oss?

• På Kulturrådets webbplats finns 30 

olika exempel som inspirerar. 

Läs mer på Kulturrådets webbplats.

Mer om att jobba medvetet, process 
och metodutvecklande och stärkt 
bibliotekspersonal – se 
webbinarium utifrån uppföljning av 
högskolan i Borås. 

Läs mer om stärkta bibliotek på 
Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/starkta-bibliotek---hitta-inspiration/
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/
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Träff för läsfrämjande varje år! 2–3 
december 2021

• Omvärldsbevakning och 

kunskapsspridning med träff för 

läsfrämjande i december varje år

• Varje träff har olika tema 

• Tema 2020: Delad läsning

• Tema 2021: Läsande förebilder –

skrift kommer våren 2022
Läs mer om läsfrämjande på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/starkta-bibliotek---hitta-inspiration/
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Läsambassadören – ett ansikte 
utåt för läsfrämjande

För att:

• öka barns och vuxnas läsmotivation 

• öka medvetenheten om vikten av 

läsning 

• kunskapen om läsningens betydelse för 

utbildning, bildning och delaktighet 

i samhällslivet ökar jämfört med idag
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Läsambassadören – Bagir Kwiek 
med fokus minoriteten romer

Läs mer om Bagirs viktiga arbete på 

Kulturrådets webbplats 

Se filmer med Bagir om läsning på 
Kulturrådets webbplats 

Läs mer om arbetet med romska 
läsambassader, 30 stycken i Sverige, på 
Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/lasambassadoren/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/lasambassadoren/filmer-med-lasambassadoren/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/nationella-minoriteters-kultur/romska-lasambassader/
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Nytt uppdrag: Läsfrämjandelyft

• Satsning 2021–2023 på 

läsfrämjandelyft för 

folkbibliotekarier 

• Särskilt fokus på barns och 

ungas läsning

• Bidra till 

kompetensutveckling för 

folkbibliotekspersonal inom 

litteraturförmedling och 

läsfrämjande

Läs mer om läsfrämjandelyft på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/i-fokus/bibliotek/lasframjandelyft-for-folkbibliotek/
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Nytt uppdrag: Läsråd

• Ett läsråd med uppdrag att 

kraftsamla och samordna aktörer 

och insatser kring barns och 

ungas läsning inrättas som ett 

särskilt organ inom Kulturrådet

• Drivande och samordnande aktör 

inom det läsfrämjande arbetet

• Samverkan mellan aktörer inom 

kultur, skola, civilsamhälle, 

folkbildning, bokhandel, förlag 

och andra delar av näringslivet 

• Kunskapsinsamling och följa 

relevant forskning och 

identifiera utvecklingsbehov

Läs mer om Läsrådet på Kulturrådets webbplats

https://www.kulturradet.se/lasradet/
https://www.kulturradet.se/lasradet/
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Tack!
KULTURRÅDET

Anna Hällgren, anna.hallgren@kulturradet.se och 

Nina Ström, nina.strom@kulturradet.se

mailto:anna.hallgren@kulturradet.se

