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Inledning
Det är länge sedan barn uppmanades att gå ut och göra något vettigt istället för att hänga med 
näsan i en bok. Larmen om ungdomars sjunkande läsförståelse diskuteras inte bara i skolan och på 
biblioteket, läsning har blivit ett samhällsintresse. Många reagerar och agerar; lärare, biblio tekarier, 
bokbransch, föräldrar och politiker. De nationella insatserna har förstärkts successivt sedan de 
oroväckande PISA-resultaten 2012. Även vuxnas läsande har uppmärksammats med PIAAC och 
visar oroväckande samband mellan läsförmåga och välmående, delaktighet i samhällslivet och 
upplevelse av att kunna påverka. 

Med litteraturpropositionen Läsa för livet år 2013 fick Sverige nationella mål för litteratur- och 
läsfrämjande, avsedda att ge riktning åt statens samlade insatser, med spännvidd över flera politik-
områden: ”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 de övergripande målen 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, och 
kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar 
jämfört med i dag.

Det öppna, demokratiska samhället bygger på att alla kan delta i samhällslivet. Att inte vara en 
läsare, att ha svårigheter att ta del av fördjupad nyhetsrapportering, samhällsinformation och litteratur 
begränsar. De ökade läsklyftorna i samhället visar att vi inte bör ta läsningen för given utan aktivt 
arbeta läsfrämjande. Vårt handlingsprogram för läsfrämjande visar hur Kulturrådet arbetar för att 
uppfylla de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.
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Bakgrund
Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för läs-
främjande, med utgångspunkt i de nationella målen. Handlingsprogrammet togs fram i dialog med 
andra myndigheter, folkbildningsförbund, bibliotek och andra centrala läsfrämjande aktörer. I första 
hand ska handlingsprogrammet ses som en intern plan för Kulturrådets läsfrämjande uppdrag, men 
förhoppningen är att andra aktörer som arbetar läsfrämjande ska ha glädje av att se hur vi planerar 
vårt arbete och vilka prioriteringar som görs. I handlingsprogrammet beskrivs även vårt arbete med 
det utökade uppdraget inom läsfrämjande, det uppdrag som innebär att initiera, samordna och följa 
upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan. I det uppdraget är samverkan med andra aktörer av 
stor vikt.

Mycket har hänt sedan handlingsprogrammet för läsfrämjande 2014 publicerades. Medveten-
heten om läsningens betydelse har ökat och insatserna förstärkts. De läsfrämjande aktörerna är 
många och det finns en stor bredd på det arbete som bedrivs. För att ”samla alla aktörer – skola, 
kultur och föreningsliv, till exempel idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan” tillsatte 
regeringen år 2016 en läsdelegation. Två år senare, 2018, lämnade delegationen sitt förslag på 
hur läsning kan främjas bland barn och unga med utgångspunkt i skolans styrdokument och i de 
nationella målen. Kungliga biblioteket har tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi, 
Demokratins skattkammare. I förslaget presenteras läsning som ett väsentligt medel för att främja 
det överordnade målet demokrati.

Läslovet har etablerats som begrepp och företeelse. Organisationen Läsrörelsen som står bakom 
idén, har drivit en rad olika projekt, och år 2016 gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att genom-
föra en läslovssatsning. Fem miljoner per år under tre år fördelades till projekt genom det regionala 
utvecklingsbidraget. Också Skolverket har ansvar för att genomföra kontinuerliga och långsiktiga 
insatser för att stärka läslovet från och med 2018.

I den nya läroplanen för förskolan, som börjar gälla 2019, är högläsning en av förskolans uppgifter. 
Efterfrågan på läsfrämjande material och metoder för förskolan och för samarbete mellan bibliotek 
och förskola kommer därför sannolikt att öka.

Vår avsikt med en uppdaterad version av handlingsprogrammet för läsfrämjande är att bättre spegla 
dagens läsfrämjande landskap. Våra mål och ambitioner beskrivs utifrån de behov vi ser, utifrån 
förnyade uppdrag och förändrade förutsättningar. Det nya handlingsprogrammet gäller från och 
med 2019. Vi har för avsikt att ta fram en uppdaterad version av handlingsprogrammet vart tredje 
år, eller vid behov. 
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Vad är läsfrämjande?
Att kunna ta del av information och litteratur i olika format är en förutsättning för lärande och del-
aktighet i ett demokratiskt samhälle. Den fria och kreativa läsningen berör oss som människor och 
har betydelse för bildning och personligt växande. Såväl för den enskilde som för samhället finns 
det goda skäl att arbeta för tillgänglig läsning och ett starkt läsande land.

Definition

I handlingsprogrammet 2014 formulerade vi en definition av läsfrämjande som en del av kulturpoli-
tiken. Vi har valt att justera definitionen något i denna version av handlingsprogrammet för att tydlig-
are framhäva betydelsen av språkutveckling och kopplingen mellan språk, läsande och identitet.

Läsfrämjande är att:

• 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

Vi prioriterar fortsatt läsfrämjande insatser som vänder sig till barn och unga. Vi prioriterar insatser 
till personer med annat modersmål än svenska, personer som tillhör någon av de nationella minori-
teterna, personer som har en funktionsnedsättning, eller personer som inte läser, eller läser i liten 
omfattning.

Lyfta läsningens sammanhang

Läsningen och vilka som blir läsare sker alltid i ett sammanhang. Vi vill öka medvetenheten om 
betydelsen av den kontext i vilken läsfrämjande sker eller kan ske, till exempel bibliotek, skola, 
föreningsliv, liksom betydelsen av läsande förebilder och familjens påverkan på språkutveckling och 
läsaridentiteten. 

Vi ger stöd till metodutveckling inom socialt läsande och insatser som innefattar flera generationer 
eller olika gemenskaper. Vi ser positivt på samverkan mellan olika parter i ett projekt, eftersom 
samverkan leder till bättre långsiktighet. När olika parter har ett gemensamt mål byggs en stark 
samverkan.

I regleringsbrevet för 2019 uppmuntras en satsning på bibliotekens arbete med att nå unga från 
socioekonomiskt svaga områden. Centralt för denna satsning är att fokusera på ungas behov och 
skapa goda förutsättningar för delaktighet. 

Bland satsningar inom läsfrämjande för att stärka olika grupper av läsare märks metoderna biblio-
terapi och Shared Reading som genom läsning och läsargemenskaper stärker hälsa och personlig 
utveckling. Läsningen har en förändringspotential såväl för individen som för samhället. 
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Kulturpolitiken slår fast allas 
rätt till kultur och bibliotekslagen 
allas rätt att få del av den 
biblioteksverksamhet som de har behov 
av. Läsning ska vara tillgänglig 
och utgå från läsarens förmåga och 
preferenser. Foto: Susanne Kronholm.
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Stärka språkutveckling på flera språk

Språkutveckling genom läsning handlar om människors rätt att utveckla alla sina språk. Språk har 
stor betydelse för människors identitet och är en grundläggande dimension i litteratur och läs-
utveckling. I Sverige talas många olika språk och personer med annat modersmål än svenska är en 
prioriterad grupp för läsfrämjande. Mångfalden av språk i Sverige är en rikedom att förvalta.

Kulturrådet fördelar särskilda medel till nationella minoriteters litteratur och tidskrifter och för 
läsfrämjande arbete. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige främjas, särskilt barns utveck-
ling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Göra läsning tillgänglig

Kulturpolitiken slår fast allas rätt till kultur och bibliotekslagen allas rätt att få del av den biblio-
teksverksamhet som de har behov av. Läsning ska vara tillgänglig och utgå från läsarens förmåga 
och preferenser.

Tillgänglig läsning har flera olika aspekter som alla måste vara uppfyllda för att läsningen ska kunna 
ses som tillgänglig. Personer med läsnedsättning eller ovana läsare behöver stöd att hitta ett format 
som gör det möjligt att läsa, till exempel tal- eller ljudböcker för personer med läs- och skrivsvårigheter 
eller lättläst text för ovana läsare. Här har MTM ett uppdrag som kompletterar Kulturrådets.

Den ökade tillgången till litteratur i digitala format kan tyckas göra läsning lättillgänglig för de flesta. 
Med en egen smart mobil finns folkbibliotekens e-böcker några knapptryck bort. MTM:s lättanvända 
Legimus-app för läsare med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter bidrar till att göra 
litteraturen tillgänglig, och projekt som Bibblix utvecklar det digitala tilltalet till de yngre läsarna. 
Men likaväl som det finns läsklyftor finns digitala klyftor – alla är inte uppkopplade och digitala och 
långt ifrån alla som har rätt att använda Legimus har hittat appen och använder den. Dessutom ökar 
digitalisering visserligen tillgången till litteratur, men endast tillgång till litteratur är inte tillräckligt för 
att nå fram till nya läsare. Det krävs läsfrämjande aktiviteter för att öppna vägar till litteraturen för 
såväl barn som vuxna. Det krävs ett utvecklingsarbete utifrån lokala behov.

Anledningarna till att någon inte läser är många och komplexa, men vi vet att faktorer som utbild-
ningsbakgrund, förväntningar, förebilder, eventuella funktionsnedsättningar och kön spelar roll, och 
vi vet att läsfrämjande insatser kan göra skillnad för alla åldrar. Varje läsare förändras med tiden och 
ingen människa är identisk med en grupp. Det finns inte en enda lösning för alla utan läsfrämjande 
måste bygga på kunskap och växa i dialog.

Ett framgångsrikt sätt att göra läsning tillgängligt för flera är att arbeta uppsökande. Den uppsökande 
verksamheten kan se ut på olika sätt men grundtanken är att genom samarbeten föra in läsandet i 
miljöer som är välbekanta och trygga för de grupper av läsare man önskar nå. Ett biblio tek kan exem-
pelvis samarbeta med en idrottsorganisation eller biblioteksbussen kan göra stopp vid förskola och 
äldreboende. Här är det viktigt att det läsfrämjande arbetet inkluderar litteratur i tillgängliga format för 
att kunna möta läsarens behov. Kulturrådet uppmuntrar lokalt samarbete och ser nyttan av att bygga 
relationer, för en variation av läsande förebilder och för stärkt läsaridentitet.

Ge tillgång till litteratur av hög kvalitet

Ett av Kulturrådets uppdrag är att ge tillgång till litteratur av hög kvalitet. Ambitionen med vårt 
bidrag till förlagen, litteraturstödet, är att trygga mångfalden och kvaliteten i utgivningen. Och genom 
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distributionsstödet, som innebär att de litteraturstödda böckerna skickas ut till 287 bibliotek i landet, 
garanteras läsarnas tillgång till dessa böcker. 

En utredning av distributionsstödet har nyligen gjorts av Kulturrådet. I den framkommer att biblioteken 
vill ha ökat stöd i hur de kan arbeta för att nå ut med ”Kulturrådsböckerna” som de ofta kallas. Vi 
planerar därför att inom kort göra en riktad satsning gällande distributionsstödet för biblioteken. 

Sverige har blivit internationellt känt för sin rika och högkvalitativa barnlitteratur. De senaste åren 
har runt 2000 barn och ungdomsböcker kommit ut årligen. I vår Barn- och ungdomsbokskatalog 
presenteras ett urval av årets bästa böcker, drygt 200 titlar. 

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är världens största barn- och ungdomslitteratur-
pris som delas ut årligen. Priset inrättades av Sveriges regering år 2002 för att hedra minnet av 
Astrid Lindgren och för att öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen. Prissumman, 
fem miljoner svenska kronor, signalerar att barns och ungas läsning är av största vikt och ska 
också inspirera andra inom litteraturområdet. Författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare kan 
belönas. En expertjury utser pristagarna som nomineras av institutioner och organisationer från hela 
världen. Basen för juryns arbete är Barnkonventionen och barns rätt till kultur. Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne administreras av Kulturrådet.
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Kulturrådets stöd och insatser
Grunden för vårt läsfrämjande arbete ligger i den omfattande bidragsgivningen. Genom att fördela 
resurser till sökande kan vi se till att få den bredd på projekt och spridning i hela landet som vi efter-
strävar. 2014 fick vi ett utökat uppdrag som innebär att initiera, samordna och följa upp läsfräm-
jande verksamhet utanför skolan. Här följer Kulturrådets pågående och planerade aktiviteter.

Bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser

Stödet till läs- och litteraturfrämjande insatser delas ut två gånger årligen, och budgeten ligger på 
runt 15 miljoner. Stödet finns till för att fler ska få möjlighet att lockas till läsning och få tillgång till 
litteratur av hög kvalitet, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsätt-
ningar. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- 
och läsfrämjande.

Det finns en stor bredd på projekten vi stöder. Läshundar, sagostunder, poesisalonger, läslotsar i 
förskolan, läsfrämjande på arbetsplatsen och biblioterapi är bara några exempel. Vi prioriterar projekt 
som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. 

I bedömningen av läsfrämjande insatser lägger vi stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet. 
När vi bedömer litteraturfrämjande insatser lägger vi stor vikt på konstnärlig kvalitet och breddat 
deltagande.

Stödet för läs- och litteraturfrämjande insatser är ett projektbidrag, som kan sökas för ett-, två- eller 
treåriga insatser, men vi undersöker ett eventuellt behov av ett verksamhetsstöd inom litteratur-
området.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Inköpsstödet kan sökas av folk- och skolbibliotek, och ska användas till inköp av litteratur. Det kan 
vara antingen barn- och ungdomslitteratur eller vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läs-
intresse. Runt 24 miljoner kronor fördelas årligen i inköpsstöd. Under 2019 kommer vi göra en över-
syn av stödet för att försäkra oss om att stödet är relevant för folk- och skolbibliotek utifrån verksam-
heternas mål. Eventuella förslag på förändringar i förordningen kommer att föreslås i slutet av 2019.

Stöd genom kultursamverkansmodellen

En grundtanke med kultursamverkansmodellens införande 2011 var att flytta kulturpolitiska beslut 
närmare medborgarna. Det sker genom att Kulturrådet fördelar statliga medel till regioner, som sedan 
fördelar både statliga och regionala verksamhetsmedel till enskilda kulturverksamheter. Tillsammans 
med regional biblioteksverksamhet ingår litteratur- och läsfrämjande som ett verksamhets område 
som får regionalt bidrag genom kultursamverkansmodellen.

Inom ramen för regeringens satsning för en stärkt biblioteksverksamhet 2018–2020 fördelas 
25 miljoner kronor årligen i modellen. Kulturrådet fördelar även utvecklingsbidrag till regionalt verk-
samma organisationer. Vi ser att utvecklingsbidragen genererar spännande verksamheter, struk-
turer och arbetssätt, inte minst gällande satsningar inom läs- och litteraturfrämjande och regional 
biblioteksverksamhet. Flera av dessa satsningar ska ses som ett led i att stärka regionbiblioteken, i 
deras viktiga arbete med att ge stöd och bidra till utveckling av folkbiblioteken.



Bokstart är en nationell satsning som 
vänder sig till föräldrar och vuxna 
i små barns närhet, med syfte att 
tidigt stimulera språkutveckling. 
Foto: Susanne Kronholm.
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Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken 
i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det 
är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka 
inkludering och delaktighet. Flera av kommunernas insatser gäller läsfrämjande satsningar.

Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet fick 2018 i uppdrag att satsa på högläsning och sprida böcker till samtliga landets för-
skolor för att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och 
föräldrar. Bokurvalet har gjorts utifrån kvalitet och med hänsyn till barns olika förutsättningar. Det är 
böcker inom olika genrer och språk, inklusive de nationella minoritetsspråken. Med bokgåvorna till 
förskolorna följer en handledning som Kulturrådet har tagit fram tillsammans med Skolverket.

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns 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. Folk- och regionbibliotek har 
möjlighet att söka bidrag för Bokstartprojekt som bygger på samverkan över professionsgränser 
mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. 

Bokstart finns representerat i 40 länder, och mycket forskning har gjorts som visar positiva effekter. 
Kulturrådet tog 2014 initiativ till pilotprojekt inom Bokstart i Sverige, som följdes upp i rapporten 
”Fem pilotprojekt utforskar hembesök och möjligheter till samverkan”. Kulturrådet har ett regerings-
uppdrag att 2017–2020 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. 

Under 2018 lanserades webbplatsen www.bokstart.se som en inspirations- och kunskapsbank 
för både de professioner som arbetar med barns språkutveckling och för föräldrar. Webbplatsen 
utvecklas kontinuerligt med nya artiklar, filmer och material som kan skrivas ut eller beställas, bland 
annat kring nationella minoriteter.

Tidiga insatser har stor betydelse för barnets språkutveckling och därmed för ett socialt hållbart 
samhälle. Kulturrådet har för avsikt att fortsätta stödja framgångsrika samarbeten för små barns 
språk- och läsutveckling genom Bokstart och liknande läsfrämjande initiativ som sker i samverkan 
med bibliotek, med BVC, med förskolan och andra aktörer som stärker föräldrar och familjer. Vi 
arbetar för ett förlängt uppdrag från regeringen att få fortsätta driva Bokstart även efter 2020.

Barn- och ungdomsbokskatalogen

I vår Barn- och ungdomsbokskatalog, som kommer ut lagom till läslovet, presenteras ett urval av 
årets bästa barn- och ungdomsböcker. Böckerna är valda av en urvalsgrupp bestående av författare, 
bibliotekarier och andra personer med kompetens inom barn- och ungdomsbokslitteratur. Kata-
logen beställs av skolor och bibliotek över hela landet, och sprids i cirka 350 000 exemplar. Vi 
fortsätter att utveckla katalogen för att nå ännu fler läsare, lärare och bibliotekarier.
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Läsambassadören har sitt uppdrag 
under två år med uppgift att bidra 
till att uppfylla de nationella 
läsfrämjandemålen. Johan Anderblad, 
läsambassadör 2017–2019. 
Foto: Ma Lou Skoglund.
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Vuxnas läsande

Barn och unga är en prioriterad grupp i kulturpolitiken, i bibliotekslagen och för det läsfrämjande 
arbetet. Majoriteten av de läsfrämjande projekt som finansieras av Kulturrådet riktar sig till barn och 
unga. Läsande vuxna är förstås viktiga förebilder för barn och unga, men lika viktigt är det att stödja 
vuxna som läsare i sin egen rätt. Att stärka vuxnas läsande och minska läsklyftor i samhället är ett 
viktigt demokratiuppdrag och ett kulturpolitiskt mål.

I november 2017 samlade Kulturrådet flera viktiga aktörer för vuxnas läsande för en konferensdag 
om läsfrämjande metoder. MTM, Kriminalvården, ABF, fackförbund, regional biblioteksverksamhet, 
folkbibliotek, fängelsebibliotek, arbetsplatsbibliotek med flera medverkade under dagen. Vi har för 
avsikt att lyfta frågan om vuxnas läsande under fler nätverksträffar framöver. 

Läsambassadören

Kulturrådet har gett stöd åt en läsambassadör sedan 2011. År 2014, i samband med att myndig-
heten fick möjlighet att själv initiera och driva verksamhet inom läsfrämjande, tog Kulturrådet över 
administrationen. Läsambassadören har sitt uppdrag under två år med uppgift att bidra till att 
uppfylla de nationella läsfrämjandemålen. 

En ny läsambassadör kommer att utses år 2019. Denna läsambassadör ska fokusera på roms-
ka minoriteter. Det är en del av det regeringsuppdrag som Kulturrådet har 2018–2020 för att 
främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk och tillsammans med romska 
minoriteter genomföra läsfrämjande insatser. Överhuvudtaget ser vi att läsambassadören eller 
läsambassadörer för olika grupper kan få en viktig roll som en länk mellan bibliotek och lokal-
samhälle, mellan organisationer och läsare.

Samverka, följa upp och sprida 
läsfrämjande metoder och forskning

Vi ser det som ett viktigt uppdrag att följa upp och sprida läsfrämjande metoder och forskning. 
Kultur rådets kunskapsöversikt Med läsning som mål (2015) belyser faktorer som kan påverka 
hur det läsfrämjande arbetet bedrivs, exempelvis socioekonomiska förhållanden, föräldrars utbild-
ningsnivå, jämställdhet, mångspråkighet, eventuell funktionsnedsättning eller skillnader mellan 
glesbygd och storstad. 

Det är strategiskt viktigt för framtida läsfrämjande satsningar att Kulturrådet samverkar med andra 
myndigheter, som till exempel MTM och Kungliga biblioteket. I läsfrämjande uppdrag riktade till för-
skola, skola och fritidshem är samverkan med Skolverket centralt. För lässatsningar inom vård och 
omsorg samverkar Kulturrådet gärna med MTM och Socialstyrelsen.

Det finns på biblioteken och bland läsfrämjande aktörer en nyfikenhet och en vilja att inspireras och 
lära av de läsfrämjande projekt som Kulturrådet finansierar. Vi har för avsikt att visa upp exempel, 
sprida metoder och lärdomar genom vår webbplats och genom ett årligt nätverksmöte kring läs-
främjande. Det första nätverksmötet kommer att hållas i slutet av 2019. 



14/16

Främja läsning

Avslutande reflektioner
I Sverige i dag är det närmast en självklarhet att alla medborgare ska få möjlighet att lära sig läsa. 
Det är svårt att tänka sig ett samhälle utan text och utan läsare. Men läsningen är inte enbart något 
man antingen behärskar eller inte behärskar. Det finns skillnader på hur man läser, och dessa skill-
nader kan vara avgörande. Skolans uppgift är att lära barnen grundläggande läsförmåga, medan 
Kulturrådet arbetar läsfrämjande inom det kulturpolitiska området. Vi stöttar barn och vuxna i deras 
läsande utanför skolan. Men också i samverkan med skolan, och i samverkan med civilsamhället, 
bildningsförbund, fackföreningar, intresseorganisationer och näringsliv. 

Vi ser samarbete som en nyckelfaktor för att lyckas med de läsfrämjande insatserna, och vi vill 
därför förstärka vår roll som samordnande part för det nationella läsfrämjande arbetet. Som ett 
första steg för ökad samverkan kommer vi att bjuda in till en årlig nätverksträff i slutet av 2019.

Samhället förändras hela tiden och vi försöker följa med, sprida metoder, visa goda exempel. Det är 
viktigt att läsa, för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Det kan också vara njutnings-
fullt att läsa, och det kan till och med vara livsomvälvande. Alla människor kommer inte ha läsning 
som främsta intresse i livet, det är inte vårt mål – men vi vill tillsammans med alla andra aktörer som 
arbetar läsfrämjande erbjuda fler chansen att upptäcka läsningens kraft.
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Skolans uppgift är att lära barnen 
grundläggande läsförmåga, medan 
Kulturrådet arbetar läsfrämjande 
inom det kulturpolitiska området. 
Foto: Susanne Kronholm.
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