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Läs- och litteraturfrämjandeplan



Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur. Läsning är en av grunderna för att klara livets 
komplexitet och för att delta i det demokratiska samhället. 

Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län 
arbetar med Läs- och litteraturfrämjandeplanen som gemensamt verktyg för att 
nå vår vision: Jönköpings län – ett län av läsare. 

Vårt läs- och litteraturfrämjande arbete omfattar alla åldrar, från barn till vuxna, 
med läslusten och berättelsen i många former som utgångspunkt. Ett 
inkluderande förhållningssätt ger alla människor möjlighet att utifrån sina behov 
ta del av och aktivt delta i samhället.

Läs- och litteraturfrämjandeplanen kompletteras med planer i respektive 
kommun och den regionala biblioteksverksamheten.
Regionbibliotek Region Jönköpings län ansvarar för att en uppföljning
av Läs- och litteraturfrämjandeplanen är klar senast våren 2022.

I Läs- och litteraturfrämjandeplanen används Kulturrådets definition: 

Läsfrämjande är att:
• göra läsare av läskunniga. 
• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser.
• 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.
• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit 

och läsaridentitet.

Litteraturfrämjande innebär 
• att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner.
• informationsspridning som stärker och gynnar litteraturen som konstform. 

Kvalitet och samverkan 
− Vi ska lära oss genom att reflektera och ha kunskapsutbyte.
− Vi ska ta del av forskningsresultat.
− Vi ska pröva, följa upp, utvärdera och utveckla läs- och litteraturfrämjande 

metoder. 
− Vi ska föra samtal om mediernas kvalitet, hantering och förmedling.
− Vi ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn 

och ungdomar. 
− Vi ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med kommunala och 

regionala verksamheter, folkbildning, föreningsliv och enskilda aktörer. 
− Vi ska arbeta gränsöverskridande med nya metoder för skapande och berättande.

Biblioteksarenan 
− Vi ska utveckla biblioteksarenan till föränderliga, intelligenta och tillgängliga 

miljöer som inspirerar till berättelser och läsning.
− Vi ska arbeta med både digitala och fysiska biblioteksmiljöer, där användaren 

inspireras till nyfikenhet, lärande och interaktivitet. 
− Vi ska använda vår professionella kompetens i mötet med alla människor.

Digital delaktighet och kompetens
− Vi ska utforska och använda digitaliseringens möjligheter.
− Vi ska lära oss vad det digitala läsandet och skapandet innebär ur olika 

perspektiv.
− Vi ska utveckla det digitala läs- och litteraturfrämjandet genom olika verktyg 

och arbetsformer.

Jönköpings län – ett län av läsare

Läs- och litteraturfrämjandeplanen har tagit sin utgångspunkt i:
Bibliotekslagen (SFS2013:801)
Handlingsprogram för läsfrämjande – Kulturrådet 2014 
Regional biblioteksplan Jönköpings län 2018-2020
De kommunala biblioteksplanerna
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