
 

 

 
Ett PLUS i kanten 
Läsfrämjandeprojektet i Borås från start till mål. Presentation av rapport och ny unik 
databas. 
Anna-Karin Albertsson, Catarina Eriksson och Kristina Löcsey. 
 
Mötesplats inför Framtiden 13-14 oktober 2010 
 
 
Från start till mål 
PLUS betyder Projekt för Läsfrämjande, Utveckling och Samverkan.  PLUS har medverkat 
i två tidigare mötesplatskonferenser och kan i år presentera sin slutrapport som innehåller 
en redogörelse för processen under projekttiden och en utvärdering gjord av högskolan i 
Borås. .PLUS kommer också att visa den unika databas som är utvecklad bland barn- och 
skolbibliotekarier i Borås. 
 
Bakgrund 
Projektet har pågått i 3 år och övergår i år till att vara ordinarie arbete. 
Alla barn- och skolbibliotekarier i Borås har ingått i projektet, ca 30 personer som till delar 
eller helhet har läsfrämjande arbete i sina tjänster. 
 
 
Organisation 
Projektet har fått stöd från Statens Kulturråd. 
Projektet leds av en styrgrupp med ledamöter från olika biblioteksenheter i Borås samt 
representant från Högskolan och Regionbibliotek Västra Götaland. Som projektledare 
arbetar samordnaren för stadsbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet.  
 
Målen 
Övergripande mål: 
Alla barn och ungdomar som bor i Borås stad ska ha samma möjligheter och tillgång till 
läsupplevelser, språkutveckling och lässtimulans.  
Delmål: 
Skapa förutsättningar för samarbete tvärsöver kommundelsgränser, bilda nya mötesplatser 
och nya nätverk. 
Utveckla en modell för dokumentation, utvärdering och analys av det lässtimulerande 
arbete som bedrivs i kommunen genom att bygga en webbaserad kunskaps- och 
erfarenhetsbank. 
Säkra kunskaps- och erfarenhetsöverföring vid nyanställningar. 
Stärka och utveckla bibliotekariernas kompetens, inspirera och ge stimulans i det viktiga 
litteraturpedagogiska arbetet. 
 
PLUS-basen 
Databasen är det synliga resultatet av projektet. Samtidigt är den bara ett verktyg för att 
kunna arbeta i andan av PLUS-projektet. 
PLUS-basen gör det möjligt att fortlöpande dokumentera arbetet. Genom dokumentation 
når vi flera mål:  
Genom att skriva tvingas man till reflektion över arbetet. Man ser tydligt både 



uppdragsgivare och målgrupp. Metoder blir beskrivna. Det blir enkelt att ta fram olika 
former av statistik. Idéer kan spridas och ge inspiration.  Dokumentationen leder på längre 
sikt till en stärkt position för professionen. 
PLUS-basen är tillgänglig för alla men har en inloggningsnivå för deltagande bibliotekarier. 
Efter 2011 är ambitionen att alla barn- och skolbibliotekarier dokumenterar sitt arbete i 
basen. 
 
 
Avslutning 
När nu PLUS har arbetat under flera år kan man konstatera att det dagliga läsfrämjande 
arbetet blivit satt på dagordningen. Bibliotekarierna reflekterar över arbetssätt och metoder  
och har stärkts i sin profession. Bibliotekarierna i Borås har fått tillgång till ett unikt 
arbetsredskap, PLUS-basen, som kommer att förändra, förnya och förbättra det 
läsfrämjande arbetet bland barn och ungdomar i Borås. 
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