


Läsutveckling    Utvärdering     Samverkan

Biblioteken i Borås
Barn- och skolbibliotekarier



Alla barn och ungdomar som bor 
i Borås stad skall ha samma 
möjligheter och tillgång till 

läsupplevelser, språkutveckling 
och lässtimulans



Stöd från Kulturrådet 2007-2010

Lokalt förankrat
Verksamhetsansvariga i kommundelarna

både bibliotek och skola



Projektets bakgrund

Kommundelsorganisationen

Stärkande av professionsidentitet

Kunskapsöverförning vid nyanställning/

kommande generationsväxling



Projektets bakgrund

Många människor i organisationen

med stor kompetens

men

brist på tid till gemensam reflektion

och metodutveckling



Projektets svårigheter

Lång förankringsprocess

Otydlighet

Tidsbrist hos alla

?



Projektorganisation

Styrgrupp Projektledare

Chef för stadsbiblioteket

2 barnbibliotekarier

2 skolbibliotekarier

Representant från Högskolan i Borås

Representant från Regionbibliotek Västra Götaland

Referensgrupper Barnbibliotekariegruppen i Borås

Skolbibliotekariegruppen i Borås



Mål
Hjälpa och stimulera alla barn och ungdomar i 

Borås stad att 

utveckla sitt läsintresse
utveckla sitt språk

få redskap för framtida skolarbete 
få en meningsfull fritid



Delmål

Skapa förutsättningar för 

samarbete tvärsöver kommundelsgränser
bilda nya mötesplatser

bilda nya nätverk



Delmål

Utveckla en modell för dokumentation, 
utvärdering och analys av det lässtimulerande 

arbete som bedrivs i kommunen 



Delmål

Säkra kunskaps- och erfarenhetsöverföring 
vid kommande generationsskifte



Delmål

Stärka och utveckla 
bibliotekariernas kompetens

Inspirera och ge stimulans i det viktiga 
litteraturpedagogiska arbetet



Vad gör vi då?

Allt vårt vanliga arbete!

Projektet blir en väg att samla och 
synliggöra allt vad som redan görs 

Kommunicera!



Aktiviteter hittills:

Barnbokens vecka  våren 2008
Gemensam lansering

Föreläsningsserier
Astrid Lindgren 2007, Lennart Hellsing 2008

(i samarbete med Högskolan i Borås)



Kompetensutvecklingsdagar
dec. 07, juni 08 /och nov 08/

gemensamt för alla barn- och skolbibliotekarier

MVG
2 PLUS-deltagare från Borås

MVG - metodutveckling, visioner och grunder

Metodutvecklingprojekt kring litteraturförmedling för 

30 barnbibliotekarier i Västra Götaland, Halland och Sörmland.



Utvärdering

Barnens läsvanor? Läsförmåga?

Våra egna metoder?

Själva projektet?



Dokumentation

Formulär
Erfarenhetsbank

Tipskatalog



Verksamhet: Vad är det du bedriver? Hur benämner du den?

Datum: När genomförs verksamheten? Skriv åtminstone året.

Metod: Hur/vad gör du?

Förberedelse/tidsåtgång/genomförande: Hur förbereder du 
verksamheten? Berätta! Hur mycket tid tar det?

Målgrupp: Vilka är verksamheten planerad för?

Mål: Vad vill du uppnå med verksamheten? Berätta!



Periodicitet: Hur ofta brukar denna verksamhet genomföras för den 
målgrupp du angivit.

Plats: I vilken lokal äger verksamheten rum?

Kontaktperson: Vem är det som verkställer verksamheten?

Personal/Samverkanspartners: Vilken personal är involverad för att 
verksamheten skall genomföras? (före, under, efter)

Litteratur och annat material: Vad använder du för att 
genomföra/verkställa aktiviteten?

Om det gäller böcker -berätta gärna vilka titlar du utgår ifrån.



Referenslitteratur: Facklitteratur, broschyrer etc som inspiration. Har 
du tips? Berätta!

Erfarenheter/reflektioner: Vad är viktigt att berätta om den här
verksamheten? Både positivt och negativt.

Utvecklingsmöjligheter/önskemål: Hur vill du utveckla verksamheten? 
Berätta!



Formulären är webbaserade

sänds in
kan sparas ”hemma” som word-dokument

sökbara inom PLUS-gruppen

Varning för tungrodd administration

MEN

MEN



MEN
Bibliotekariekåren är dåliga på 

att dokumentera sitt egna arbete

Projektets förhoppning är att
synliggöra vår kompetens

• för oss själva   /höja självkänslan!/
• för omvärlden  kollegor - politiker  - brukare



Exempel på samverkan

Tvärgrupper/Nätverk

BVC

Bokprat

Metodutveckling

Sagostunder

Bokklubbar



Gemensam utbildning

Kurs på högskolan  VT 09

7,5 p.   ¼ fart   - 3 timmars föreläsning varannan vecka.

Upppdragsutbildning, dvs PLUS-projektet kan skräddarsy 
kursen.



Delkurs 1 Läsfrämjande – vad kan 
det vara?

Delkurs 2 Dokumentation och 
utvärdering

Delkurs 3 Profession  - vadå och 
hurdå?



• Föreläsningstiden sker på betald arbetstid

• Inläsningstiden sker på egen tid

• En del av vårt ordinarie läsfrämjande arbete kan 
användas inom kursen

• Man kan välja att tenta för högskolepoäng eller ej

• För varje deltagare kan PLUS bidra med 
5000 kr i vikariekostnad (ca halva kostnaden)



Förhoppning

Förändrat arbetssätt

Förnyat metodarbete

Stärkt profession

Ökad kommunikation

OCH



OCH

”att varenda unge i Borås 

skall tycka om att läsa”


