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Webbinarium om den finska literacy-strategin och internationellt perspektiv för läsfrämjande 7 april 
2021. Arrangör: Utbildningsstyrelsen, Finland 
 
Beställningen: en allmän presentation kunde vara bra. Både lite historik, nuläge och framtid. Vi vet 
att det skall utses ett läsråd, men vad betyder det i praktiken och vad blir läsrådets uppgift? Anna 
nämnde också det nationella läsfrämjarlyftet som Kulturrådet kommer att börja arbeta fram, riktad 
till bibliotekspersonal. Övriga satsningar inom Läsdelegationens betänkande som ligger hos 
Kulturrådet kunde också vara av intresse att lyfta fram.  
Fokus på de stora processerna på nationellt plan.  
 
 

Kära kollegor! 
Jag är väldigt glad att få vara med på det här webbinariet och få tillfälle att berätta om hur vi arbetar 
med läsfrämjande på nationellt plan i Sverige. Jag heter Lotta Brilioth Biörnstad och är chef för 
enheten för litteratur och bibliotek på Kulturrådet, en nationell myndighet under 
kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att ”verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att 
fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.” Vi fördelar statsbidrag till 
kommuner, regioner och till en stor mängd olika professionella kulturorganisationer inom alla 
konstområden. Förra året fördelade vi ca 160 miljoner kronor i statsbidrag till litteratur, läsfrämjande 
och kulturtidskrifter och ytterligare 220 miljoner kronor till insatser för att stärka folkbiblioteken.  
 
Jag har blivit ombedd att berätta om Kulturrådets arbete och några nya uppdrag som vi har fått 2021, 
till följd av den statliga utredningen Läsdelegationen, men när jag förberedde mig inför i dag kom jag 
fram till att det skulle ge en ofullständig bild. Det som pågår just nu är ett långsiktigt arbete för att 
koppla samman de insatser som redan görs för barn och unga i skolan och på fritiden. Det många 
experter och tjänstemän lyft under lång tid: att barn och unga lever ett liv, och att samordnade 
insatser kan ge större effekt, håller på att manifesteras i uppdrag till olika myndigheter och 
satsningar på nya statsbidrag, kompetensutveckling för lärare, bibliotekarier och förskolepersonal 
med mera med mera. 
 
I början av 2010-talet startade en ambitionshöjning på det läsfrämjande området i Sverige som inte 
har avstannat ännu. Jag vill gärna dröja lite vid vad som hände vid den här tiden för att ge en 
bakgrund till de satsningar som görs nu.  
 
2012 års PISA-undersökning väckte stor uppmärksamhet i Sverige. Den visade inte bara sjunkande 
resultat för svenska elever, utan de svenska resultaten hade sjunkit under OECD-ländernas 
genomsnitt.  
 
Våren 2011 tillsatte regeringen en litteraturutredning, bland annat för att kartlägga villkoren för 
kvalitetslitteraturen och för att se över hur insatser för att uppmuntra till läsning skulle kunna 
utvecklas. Jag ska inte gå in på alla slutsatser som utredningen gjorde av läget för litteraturen utan 
nöjer mig här med att säga att utredningen uttryckte oro över att barns och ungas läsning minskar 
och att allt färre pojkar och män är läsare. En bestående effekt av utredningen är att regeringen i sin 
proposition till riksdagen Läsa för livet 2013 föreslog ett nationellt mål för politiken inom litteratur- 
och läsfrämjande, ett mål som idag ligger till grund för det arbete vi och andra statliga myndigheter 
gör inom läsfrämjande.  
 



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.1 

 
Särskilda insatser ska göras för att nå barn och unga med funktionsnedsättning, som tillhör de 
nationella minoriteterna eller som har ett annat modersmål än svenska – detta är målgrupper som är 
integrerade i Kulturrådets, Skolverkets och bibliotekens uppdrag men vi har också en särskild 
myndighet med ansvar för att göra litteratur tillgänglig för barn och vuxna med funktionsnedsättning 
– Myndigheten för tillgängliga medier, som jag idag inte kommer att tala särskilt om men som är en 
viktig samarbetspart för oss och en förutsättning för att barn och unga ska få god tillgång till bland 
annat talböcker.  
 
En annan följd av litteraturutredningen var ett utvidgat uppdrag till Kulturrådet 2014, att initiera, 
samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.  Redan tidigare hade 
vi fördelat statsbidrag till läsfrämjande insatser med nu fick vi ett bredare samordnande uppdrag och 
möjligheter att ta initiativ till nationella satsningar. 
 
I uppdraget ingick också att ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför 
skolan. Arbetet skulle ske i samverkan med bl.a. Statens skolverk, Myndigheten för tillgängliga 
medier, folkbildningens organisationer och andra berörda parter.  
 
Från 2015 kunde alltså Kulturrådet börja arbeta utifrån det nya handlingsprogrammet och bland det 
första vi gjorde var att bygga upp Bokstart i Sverige efter förebilder i bland annat Danmark och 
Storbritannien.  
 

Bokstart Sverige 
 
Bokstart i Sverige startades som pilotverksamhet i tre städer och två regioner och grundar sig på 
internationella exempel men också på kartläggningar från 2012 och 2014 av hur barnhälsovård och 
bibliotek i Sverige samverkar för att stödja och stimulera små barns språkutveckling.  
 
Kartläggningarna visade att det är vanligt med samarbete om bokgåvor för små barn men att 
fördjupade och långsiktiga samarbeten som följs upp och utvärderas är ovanliga.  
 
2017-2020 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utöka Bokstart till fler kommuner och 
regioner och från och med i år är satsningen en del av Kulturrådets långsiktiga verksamhet med en 
budget på 15 miljoner i år och 20 miljoner kr per år från och med 2022. Förra året beviljade vi stöd till 
28 bokstartprojekt och 11 nätverksstöd – nätverksstödet är ett mindre bidrag för att en kommun ska 
kunna etablera samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och andra aktörer som har 
betydelse för barns språkutveckling.  
 
Syftet med Bokstart är att stimulera språkutvecklingen hos barn mellan 0 och 3 år och Bokstart 
aktiviteterna riktar sig till vuxna i barnens närhet. Kulturrådet tar fram inspirationsmaterial till 
föräldrar, kunskapsunderlag till professionella och skapar genom digitala och fysiska mötesplatser 
möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling för de som är verksamma inom bokstart. Kommuner 
och regioner kan också söka statsbidrag under en treårsperiod för att komma  i gång med samverkan 
mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård och för att starta bokstartverksamhet. Vill ni titta på 
materialet kan ni gå in på www.bokstart.se.  

 
1 prop Läsa för livet, 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117.  
 



 
 
2020 genomfördes en extern uppföljning av Bokstart för att få underlag för fortsatt utveckling och att 
övergå till långsiktig förvaltning av satsningen. Utredarna lämnade flera rekommendationer: 
 

• Förläng projektstödet 

• Låt Bokstart växa organiskt – statligt stöd till breddinförande inte realistiskt 

• Bygg vidare på gjorda erfarenheter, central spridning av erfarenheter och kunskap 

• utveckla samverkan på statlig nivå mellan de myndigheter som har ansvar för kultur, skola 
och barnhälsovård 

• Sprid kunskap, metoder och erfarenheter från Sverige och andra länder – både vad gäller 
resultat och modeller för samverkan 

• Förtydliga vad som krävs för att vara en del av Bokstart 

• Förtydliga roller och ansvar mellan stat, regioner och kommuner. Regionerna har en viktig 
roll för att stödja utveckling i kommunerna.  

 
 

Kompetenssatsning i skolan 
Samtidigt som Kulturrådet fick nya uppdrag i början av 2010-talet gjordes stora satsningar inom 
skolan. För att ta ett viktigt exempel:  I december 2013 fick den nationella skolmyndigheten, 
Skolverket, i uppdrag av regeringen att genomföra en fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling, 
som kallas Läslyftet. Tre år senare utvidgades fortbildningen till skolbibliotekarier och förskollärare. I 
satsningen ingår utbildning av handledare som ska leda sina kollegor i lokala lärprocesser, digitala 
lärmoduler som bygger på vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt samt 
statsbidrag, som kan användas för att frigöra tid för lärare att handleda sina kollegor i Läslyftet. De 
digitala lärmodulerna är publicerade på Skolverkets lärportal och fria för alla att använda. 2020 hade 
en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige deltagit i Läslyftet. För oss på Kulturrådet har 
samverkan med Skolverkets centrum för språk-. läs- och skrivutveckling haft stor betydelse, inte 
minst i uppbyggnaden av Bokstart.  
 
 
 

Ideella krafttag för att öka läsningen 
För att ge en rättvisande bild av läsfrämjandets utveckling i Sverige på 2000-talet får vi inte glömma 
de ideella krafternas betydelse. Också här har jag valt ett exempel – det finns förstås fler som skulle 
vara värda att nämna.  
 
Den ideella organisationen Läsrörelsen har i 20 år väckt uppmärksamhet med sina kampanjer och 
läsfrämjande projekt. I september 2015, ett par veckor innan öppningen av det årets bokmässa i 
Göteborg tillkännagav Läsrörelsen sin nya satsning: en kampanj för att skolans höstlov vecka 44 
skulle byta namn till läslovet i skolans läroplan senast 2016.  
 
I samarbete med föreningar, bokförlag, bibliotek och andra organisationer inspirerar Läsrörelsen till 
aktiviteter vecka 44 för att stimulera barns och ungars lust att läsa, skriva och berätta. Vi på 
Kulturrådet anslöt oss till idén genom att flytta publiceringen av vår årliga barn- och 
ungdomsbokskatalog till vecka 44 och många andra uppmärksammar också veckan varje år.  
 
Även regeringen, som gav Kulturrådet i uppdrag att fördela statsbidrag till lovaktiviteter och 2018 gav 
Skolverket i uppdrag att stärka läslovet. Målet med Skolverkets uppdrag är att etablera läslovet både 
som begrepp och företeelse. Förmodligen är det ingen just i den här församlingen som undrar varför. 



På engelska finns begreppet ”summer reading gap” och även i Sverige har vi länge pratat om risken 
för att barn som inte läser på sin fritid och som inte stimuleras till läsning av sina familjer riskerar att 
halka efter i skolan under loven. Att läsa på lovet är inte bara roligt – det ger fördelar i skolan också.  
 

En delegation tillsätts för att utreda läsfrämjande 
Läsdelegationen tillsattes av regeringen hösten 2016, med dåvarande stadsbibliotekarien i 
Stockholm, Katti Hoflin, som ordförande. 2 
 
2018 överlämnades betänkandet Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 
2018:57) 
 
Utredningen pekade på förbättringsområden:  

• Förtydliga litteratur i förskolans läroplan och höj kompetensen 

• Permanenta bokstart och stärk samverkan på statlig nivå med Skolverket och Socialstyrelsen 

• Förstärk Skolverkets läslyft med fokus på hur skolan kan skapa läsintresse 

• Utred bemanning av skolbibliotek 

• Stärk fritidshemmen 

• Främja lovläsning 

• Genomför ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier 

• Stärk föräldrar som läsande förebilder 

• Uppföljning av det läsfrämjande arbetet på nationell nivå, regional, kommunal och lokal nivå, 
både i och utanför skolan 

• Inrätta ett läsråd för att skapa nationell samling kring barns och ungas läsning 

• Utredningen pekade också på ett antal frågor som: 

• vikten av kunskap om hur barn och unga lär sig att läsa och utvecklar sin läsning i berörda 
grundutbildningar 

• KB och Kulturrådet bör årligen rapportera identifierade utvecklingsområden utifrån 
biblioteksstatistiken. biblioteksplanerna och Kulturrådets uppföljning av statsbidragen. I 
arbetet bör synpunkter inhämtas från regional biblioteksverksamhet 

• Longitudinella studier, ökad kunskap om hur digital teknik kan användas.  
 
Alla dessa förslag är nu på väg att genomföras, som ett led i den så kallade januariöverenskommelsen 
mellan regeringspartierna och deras samarbetspartier Liberalerna och Centern.  
 

En till pusselbit: Kungliga biblioteket 
2015 fick Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, i uppdrag att ta fram en nationell 
biblioteksstrategi. I uppdraget ingick bland annat att undersöka bibliotekens roll för att främja 
litteraturens ställning, och att ge alla tillgång till kultur, kunskap och information för att främja det 
demokratiska samhällets utveckling. Man pekade också särskilt ut skolbiblioteken genom att ge KB i 
uppdrag att analysera vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ”ökad grad ska 
kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning”. 
 
Bibliotekslagen (2013) ”folkbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 
att främja deras språkutveckling, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. ” Även de nationella minoriteterna och barn, unga och vuxna med annat modersmål 

 
2 Delegationen bestod av: Nisha Besara, då ledare för den nationella scenen för barn- och ungdomsteater, Unga 
klara, författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius, författaren Martin Widmark, fotbollstränaren Lars 
Lagerbäck (ersattes av Johan Unenge), förbundssekreteraren Monica Widman-Lundmark, ABF samt Ulf 
Fredriksson, docent Stockholms universitet. 



än svenska ska ägnas särskild uppmärksamhet, liksom barn. unga och vuxna med 
funktionsnedsättning.  
 
I mars 2019 lämnade KB över ett förslag till nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare, 
till kulturministern. 14 rapporter och många dialoger låg till grund för strategin. Frågan bereds 
fortfarande i kulturdepartementet men flera initiativ är redan i gång. 
 
I det här sammanhanget vill jag särskilt nämna Läsfrämjandelyft för folkbibliotek som är ett nytt 
uppdrag för Kulturrådet som vi ska genomföra i samverkan med regional biblioteksverksamhet och 
efter samråd med KB. Läsfrämjandelyftet ska pågå fram till 2023. En förebild för satsningen är en 
treårig satsning på digital kompetensutveckling som har genomförts av KB och regionbiblioteken: 
Digitalt först – med användaren i fokus.  
 
Behovet av kompetensutveckling i läsfrämjande för folkbibliotekarier har lyfts under lång tid och har 
varit en fråga som Kulturrådet har pekat på sedan 2014 då vi tog fram det första 
handlingsprogrammet för läsfrämjande.  

 
Det krävs aktiviteter för att öppna vägar till litteraturen för såväl barn som vuxna. Det 
krävs ett utvecklingsarbete utifrån lokala behov. Vi önskar att den nationella 
biblioteksstrategin vid sidan om mediesamlingar och digitaliseringsprojekt, tydligare 
lyfter frågan om läsfrämjande metoder och uppsökande insatser på ett mer strategiskt 
sätt. Vi önskar även att frågan om tillgänglig läsning integreras i alla delar av en 
nationell biblioteksstrategi. (ur Kulturrådets yttrande över förslaget till nationell 
biblioteksstrategi, KUR 2019/4713) 

 

Skolbiblioteken – sorgebarn eller glädjeämne? 
Senast i raden av statliga utredningar med koppling till läsfrämjande är Utredningen för stärkta 
skolbibliotek och läromedel som tillsattes av regeringen i november 2019 för att utreda och föreslå 
åtgärder för att alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek från skolstart till studenten. I januari i år 
kom utredningen med förslag om hur skolbiblioteken kan stärkas. Trots att den svenska skollagen 
stadgar att elever i alla åldrar och skolformer ska ha tillgång till skolbibliotek så är det många elever i 
Sverige som saknar tillgång till ett väl utrustat skolbibliotek med utbildad personal. 
 
Enligt den officiella biblioteksstatistiken som samlas in av Kungliga biblioteket har 43 procent av 
Sveriges elever tillgång till ett skolbibliotek eller ett folkbibliotek som också fungerar som 
skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Skolbibliotek som är bemannade på mindre än halvtid 
räknas inte in i statistiken. Det finns ljuspunkter också. 2019 ökade antalet fysiska utlån med 100 000 
jämfört med året innan. Och Skolverkets attitydundersökning Attityder till skolan visar att 7 av 10 
elever i årskurs 7-12 tycker att skolbiblioteket är bra eller mycket bra.  
 
Utredningen föreslår i sin delrapport som släpptes i januari i år att skollagen ska ändras så att den 
förtydligar syftet med skolbibliotek och även ställer krav på att biblioteken ska vara bemannade. En 
nivåhöjning och prioritering av verksamheten behövs för att ge alla elever likvärdig tillgång och för 
att främja läsande och informations- och mediekunnighet. Rektors ansvar bör förtydligas i 
läroplanerna för att stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Också uppföljningen bör 
förbättras och här föreslår utredningen att Kungliga biblioteket och Skolverket tillsammans ska 
utveckla skolbiblioteksstatistiken och göra den tillgänglig för olika målgrupper i skolan.  
 
 



 

Några slutsatser 
• Föräldrarnas betydelse: gott stöd i forskning för att öka föräldrarnas kunskaper och få dem 

att engagera sig i interaktion med barnen 

• Samarbete behövs på alla nivåer: mellan politikområden, myndigheter, tjänstemän, 
professioner, nära barnen, mellan hem och förskola, skola och fritidsaktiviteter. 

• Många måste vara bärare för att skapa läsfrämjande miljöer nära barnen. De som är nära 
barnen behöver kunskap och metoder. 

• Styrdokumenten ska vara på plats och användas: bibliotekslagen, skollagen, läroplaner, 
styrning av myndigheter som Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolverket 
och KB för att stärka samverkan mellan myndigheterna.  

 

• Beslutsfattare och makthavare behöver förstå frågan och säkerställa resurser, kompetens 
och data. Statistiken vara relevant och på varje nivå behöver man följa upp sin verksamhet 
på ett relevant sätt.  
 

• Barnen själva ska förstås inkluderas i arbetet.  
 

Till sist: ett läsråd ska tillsättas 
Som ni har nu hört så pågår ett brett utvecklingsarbete för att stärka det läsfrämjande arbetet på 
bibliotek och i skolan. Men läsning är inte bara en fråga för kulturområdet eller skolan – det är en 
samhällsfråga. Därför föreslog Läsdelegationen att ett läsråd skulle tillsättas som en drivande och 
samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet.  
 
Läsrådet ska bidra till samverkan mellan aktörer inom skola, kultur, civilsamhälle, folkbildning, 
bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska också ansvara för kunskapsinsamling, 
följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet. Kulturrådet 
arbetar just nu med en rapport till regeringen som ska lämnas in senast 14 maj. I rapporten beskriver 
vi hur Läsrådet ska organiseras i Kulturrådet och lämnar ett förslag till budget. Vi vet redan att 10 
miljoner kronor per år är avsedda för uppdraget.  
 
Angelägna frågor är hur läsrådet kan bli en part som kompletterar och stärker de insatser som redan 
görs, som bidrar till ökad kunskap och inte minst ökat engagemang i samhället i stort. Ledamöterna i 
rådet ska tillsättas av regeringen, de har redan pekat ut Skolverket men i uppdraget till Kulturrådet 
nämns också universitet, civilsamhället och näringslivet. Vi kommer att sikta högt – Kulturrådets 
generaldirektör vill lyfta frågan om framtidens kompetensförsörjning – hur kan vi idag arbeta för att 
dagens barn och unga får med sig de kunskaper och färdigheter de behöver för att ta sig an 
framtidens utmaningar. Och, till sist vill jag citera en kollega som har skrivit följande ord:  
 

En levande demokrati behöver också människor som ar kreativa och empatiska och 
har omdöme. Som inte endast kan svara på hur saker och ting är utan som har 
förmåga att föreställa sig hur det kunde vara. Människor med fantasi. I den 
diskussionen bör läsning av skönlitteratur och folkbibliotekens läsfrämjande arbete 
hamna. (ur Kulturrådets yttrande över förslaget till nationell biblioteksstrategi, KUR 
2019/4713) 
 
 

Tack! 
 
 



Läs mer om läsning och läsfrämjande i Sverige: 
Skolbibliotek för bildning och utbildning, delbetänkande av utredningen om stärkta skolbibliotek och 
läromedel, 2021: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2021/01/sou-20213/ 
 
Läsdelegationens betänkande, Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället: 
https://www.regeringen.se/49f088/contentassets/39759a0cb5234aa08340c7243e371908/barns-
och-ungas-lasning--ett-ansvar-for-hela-samhallet-sou-201857.pdf 
 
Läsandets årsringar. Rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige, Anna 
Nordlund och Johan Svedjedal, Svenska förläggareföreningen 2020: 
https://www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf 
 
Bokstart i Sverige, Anders Rånlund, Arvid Segerström och Rebecka Strandberg, 2020: 
https://www.bokstart.se/ombokstart/bokstart-i-sverige/rapport-bokstart-i-sverige/ 
 
Utvärdering av Läslyftet. Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande 
och effekter i olika skolformer, Umeå universitet 2019 
https://www.skolverket.se/download/18.a35553a171bb8ce903cf4/1591805722854/Laslyftet_utvard
ering_Slutrapport_2020_UCER.pdf 
 
Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande, Främja läsning: 
https://www.kulturradet.se/publikationer/handlingsprogram-lasframjande/ 
 
 
Lotta Brilioth Biörnstad 
lotta.biornstad@kulturradet.se 
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