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Läs bara! – Att möta något nytt 

• 23 aktiviteter enbart i vecka 47! 

• Bokcirklar, skrivcirklar, 
filmvisningar och 
boksamtal med 
Ankomsten och 
andra böcker 

 

 



Läs bara! – Att möta något nytt 

• 6 december föreställningen 
Ankomsten för två gymnasieskolor i 
Norrköping 

 

 



Kvar att göra för processledare 

1. Skicka in redovisningar av aktiviteter 

2. Äska medel (senast 9 december) 

3. Visa upp marknadsförings-
/informationsmaterial 

 

 



Prognos projektmål kvarstår 

• Ca 85 % av biblioteken (inklusive filialer och 
närbibliotek) kommer att ha genomfört minst 
2 aktiviteter per år 

• 200 aktiviteter för hela perioden, vilket är 67 
% av målet. 

• + genomfört och utvecklat cirklar, både läs- 
och skriv, nått nya målgrupper, större 
förståelse för vikten av kommunikation 



Utvärderingar - processledare 

• Hälften svarat hittills 
• Alla uppger att syftet har eller är på väg att 

uppnås 
• Processledarmöte: tillfälle till idéutbyte och 

komma igång 
• Samarbetet har ökat inom bibliotek, kommun och 

andra aktörer 
• Övervägande plus för att använda 

kommunikationsplaner. 57% svarar att de 
kommer att fortsätta med det. 



Utvärderingar - bibliotekschefer 

• 11 svarat hittills 
• De flesta beskriver att projektet blev det man 

förväntade sig. 
• Viktigast: att utveckla bibliotek som mötesplats 

och utveckla personal. 
• Och personalen har utvecklats som cirkelledare, i 

att utveckla biblioteket som mötesplats, ha 
boksamtal, att samarbeta med mera. 

• Ni fortsätter med cirklar, boksamtal, 
biblioteksteater, kommunikationsplan med mera. 
 
 



Utvärderingar - medarbetare 

• 45 st svarat hittills 

• 93 % känner till Läsvågen 

• 69 % anser att syftet är uppnått 

• 82 % genomfört (deltagit i?) aktivitet 

• Viktigast: att nå nya målgrupper och utveckla 
personalen 

• 73 % har deltagit i boksamtal 

• 27 % har lett en bokcirkel 



Utvärderingar - medarbetare 

• Ca 30 % anger att Läsvågen har förändrat hur de ser på sin 
yrkesroll: 

 - vikten av boksamtal 
 - vi har potential att vara kulturhus 
 - att jag har kunnande jag inte tänker på 
 - fått möjlighet att arbeta med andra målgrupper 
 - att fånga upp låntagaren om de kommenterar något  
 vid återlämning av böcker 
 - att biblioteken finns som mötesplats för kulturella   
 utbyten och förmedlande av olika medier för    
 inlärning 
 - vikten av att marknadsföra det man vill göra och olika  
 sätt att göra det på 



Återstår 

• Processledarmöte 14 december 

• Skrivning av slutrapport 

• Tipshäfte eller affisch 

 



Belopp att äska 

för Läsvågen- 

aktiviteter. 


