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Läslov
– ett drygt treårigt projekt med Götabiblioteken
Våren 2017 gavs möjlighet att söka pengar från Kulturrådet för att skapa verksamhet i bibliotekens regi för och
med barn och unga under skolloven. Regionbibliotek Östergötland sökte pengar, för ett treårigt projekt för
Götabibliotekens räkning, och fick 400 000 kr det första året. Även de två efterföljande åren erhölls samma
summa. Vi riktade oss till alla barn och unga från år F till sista året i gymnasiet.
Det genomfördes cirka 200 enskilda evenemang, tre sommarläger, ett antal digitala verkstäder samt aktiviteter
som barn eller familjer kunde ta del av på egen hand.

1. Kulturrådsansökningar
Ur ansökan till Kulturrådet 2017: ”Vårt uppdrag både på regional och kommunal nivå är att arbeta läsfrämjande
och genom att samarbeta med andra som arbetar med barn och unga vill vi nå dessa målgrupper på deras fritid.
Vi vill nå de som är storläsare såväl som de som är mycket läsovana. Aktiviteter kommer att ske både på
biblioteken och utanför, tex på fritidsgårdar eller läger. En viktig del och, som vi tror, helt avgörande för att det
ska bli bra och fungera på lång sikt är att vi får barnen och ungdomarna att vara delaktiga.”
Ur ansökan till Kulturrådet 2018: ” Biblioteken har i uppdrag att nå barnen på deras fritid och att arbeta
läsfrämjande. Vi vill att alla barn ska ha bra saker att göra under loven och att de ska känna att biblioteket är en
plats där det händer saker för och med dem. Författarbesök, skrivande - workshops och tävlingar, film - både att
titta på, att skapa själv samt att samtala om, skapande i olika former, teknik och material - vi ser det som ett sätt
att bredda verksamheten och locka nya besökare. De barn som är intresserade av att läsa och skiva ska få chans
att utveckla det och därför ordnar vi läger sommaren 2018. Om de faller väl ut kommer vi att ha läger även
sommaren 2019, ev även med inriktning mot spel. Vi kommer även att arbeta uppsökande och finnas på platser
där barn och unga finns; i parker, badplatser, under idrottsevenemang. Här finns flera förebilder; Mjölby
bibliotek, Bibblan på stan, såväl Tranås som Söderköping har prövat hängmattebibliotek med framgång,
Finspång kör bibblan i bakluckan under sommaren.”
Ur ansökan till Kulturrådet 2019: ”Under år 3 vill vi fortsätta på samma sätt, men ännu mer utveckla samarbetet
med andra organisationer och föreningar. I flera kommuner kommer vi att arbeta uppsökande. Vi kommer även
att, i linje med barnkonventionen, arbeta med barns delaktighet. Barn och unga måste få möjlighet att påverka
innehållet i Läslov och därför kommer vi att arbeta med fokusgrupper. Fortbildningar kommer att ske om
barnkonventionen, fokusgrupper och barns delaktighet. Målet är att få verktyg för att kunna arbeta på ett nytt
sätt med programverksamhet. Eftersom det behövs vuxna förebilder vill vi också att ha fler program som riktar
sig till hela familjen.”

2. Deltagande bibliotek
Projektet förankrades i Götabibliotekens styrgrupp och samtliga av Götabibliotekens folkbibliotek deltog. I
anvisningarna från Kulturrådet uppmanades folkbibliotek att samarbeta med skolor. Fokusbiblioteken var med i
projektet och fick del av Linköpings pengapott. I andra kommuner skedde samarbeten med skolor och
fritidshem, men de fanns inte med som sökande eller i arbetsgrupper.
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3. Arbetsgrupp
Vi bildade en arbetsgrupp för Läslov bestående av minst en medarbetare från varje Götabibliotek samt
representant från fokusbiblioteken i Linköping. Gruppen träffades några gånger per termin för att planera
tillsammans samt tipsa och inspirera varandra. Vilka personer som var med i gruppen skiftade en del, men många
var kvar under hela projekttiden. En utvecklingsledare från Regionbiblioteket ledde projektet.

4. Logotyp
En logotyp för Läslov togs fram och fanns i olika färger.
Vi gjorde bokmärken med logotypen samt namn på alla kommuner inom Götabiblioteken.

5. Fördelning av pengar
Pengarna fördelades till de olika kommunerna utifrån deras storlek. De största kommunerna fick den största
summan, mellankommuner fick något mindre och de minsta kommunerna fick minst pengar. Vi räknade dock
inte ut det enligt en procentsats, baserat på kommunens antal invånare, eftersom de minsta kommunerna då
skulle ha fått så liten summa att det inte skulle räcka till någon verksamhet. Ett författarbesök kostar ju lika
mycket oavsett hur stor kommunen är och hur många personer som kommer.
En del av pengarna avsattes till gemensamma aktiviteter, främst lägren, men även till en del material samt
fortbildning.

6. Läslovsblankett
Pengarna betalades ut till biblioteken efter att man fyllt i en blankett1 där man beskrev aktiviteten och hur mycket
av sin tilldelade pott man skulle använda till den. I blanketten framgick även vilka åldrar aktiviteten var för och
vilka man skulle samarbeta med.

7. Kommunernas egna evenemang och
aktiviteter
Det mesta av aktiviteterna skedde i enskilda kommuner. Runt tvåhundra enskilda program har skett under
betydligt fler dagar. Det är framförallt skapande verksamheter och författarbesök eller teater. Se särskild
sammanställning av dessa.2

8. Gemensamma teman
Några lov bestämde vi att ha ett gemensamt tema för alla biblioteken.
Höstlovet 2017 arbetade alla med tema skräck. En gemensam affisch gjordes och turnéer ordnades med
författarna Magnus Nordin och Camilla Jönsson.3
Sportlovet 2018 var det gemensamma temat superhjältar.
1

Läslovsblankett (pdf)

2

Bibliotekens egna aktiviteter (excel)

3

Författarturné höstlov 2017 (pdf)
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9. Sommarläger
Sommaren 2018 ordnade vi två olika läger; ett läs- och skrivläger på Lunnevads folkhögskola och ett kombinerat
rid- och tecknarläger på en ridskola utanför Linköping. Sommaren 2019 ordnades återigen ett läs-och skrivläger
på Lunnevads folkhögskola. Sommaren 2020 planerade vi för att istället för läger delta med olika workshops i
NärCon-festivalen i Linköping. På grund av pandemin blev dock festivalen digital istället.

10. Två läger 2018
Vi beslutade att ha två läger med lite olika inriktning och för olika åldrar. Det ena lägret blev ett läs- och
skrivläger för 12-15:åringar. Till det andra lägret ville vi locka barn som kanske inte har läsning som sitt främsta
intresse och vi var inspirerade av Sundsvall som hade genomfört ett rid- och skrivläger för barn. Vi letade efter
en ridskola som ville samarbeta med oss och hittade Smedstad ridsportcenter utanför Linköping. Vi beslutade att
det lägret skulle vara för 10-12:åringar och ha inriktning ridning och teckning.

10.1. Arrangörsgrupp
Vi bildade en grupp från bibliotek och fokusbibliotek med medarbetare som var intresserade av att planera
lägren och att arbeta på dem. Gruppen delades efter hand i två utifrån om man skulle arbeta på läs- och
skrivlägret eller det kombinerade rid- och tecknarlägret. Flera planeringsmöten hölls våren 2018.

10.2. Gymnasieungdomar
Det fanns en tanke att det skulle vara bra av olika skäl att ha några gymnasieungdomar med som ledare på lägren.
Kontakt togs med Film- och Musikgymnasiet i Norrköping där det finns en inriktning mot skrivande. Vi erbjöd
några av eleverna att få arbeta på lägren och två av dem nappade på det och var med på rid- och tecknarlägret.

10.3. Marknadsföring
Vi informerade tidigt på våren om att lägren skulle bli av, vem det var för, hur det gick till att anmäla sig och att
det inte var säkert att alla skulle kunna få en plats. Informationen gick ut via Götabibliotekens hemsida samt
affischering på bibliotek och skolor.

10.4. Anmälan
Vi tog fram anmälningsblanketter4 till lägren. Där framgick vilken inriktning lägret hade, var och när det var samt
med ett förtydligande om att läs- och skrivlägret var med övernattning och det andra ett dagläger. Förutom
kontaktuppgifter bad vi den sökande motivera varför hen ville vara med på lägret. Vi ställde även frågor om kost
och eventuellt behov av busskort samt om det var något annat vi borde känna till om den sökande.
Vårdnadshavare skulle skriva under. Blanketten skulle lämnas till bibliotek eller postas senast 15 april.

10.5. Utvärdering
Båda lägren utvärderas i september 2018 av alla som varit lägerledare5.

4

Anmälningsblankett läger (pdf)

5

Lägerledarnas utvärdering av lägren (pdf)
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11. Läs- och skrivläger för 12-15:åringar
11.1. Avtal med Lunnevads folkhögskola
Innan vi valde Lunnevads folkhögskola tog vi in offerter även från folkhögskolorna i Vadstena och Norrköping.
Vi valde till sist Lunnevad av flera skäl, dels priset, dels beroende på de allmänna kommunikationerna dit. Vi
hade några möten med rektor och husmor där vi gjorde upp om vilka lokaler vi skulle använda, boendet och
tider för måltider samt kost. Ett avtal skrevs.

11.2. Information till antagna
Efter att ansökningstiden hade gått ut lottade vi alltså om vilka som skulle komma med. Därefter meddelade vi
de som blivit antagna. Vi fick några avhopp och kunde ta in reserver. När det började närma sig skickade vi ett
välkomstbrev till barnen6 och mejl till vårdnadshavare med praktisk information7.

11.3. Deltagare
31 barn i åldern 12-15 år var med på lägret. Dubbelt så många sökte och vi fick lotta ut platserna. De flesta blev
skjutsade och hämtade av sina föräldrar, men några tog bussen. Barnen kom från olika kommuner i
Östergötland, men eftersom lägret hölls utanför Linköping var det fler därifrån än från andra kommuner. Det var
övervägande tjejer, men även ett litet gäng killar och de allra flesta kände inte något av de andra barnen innan.

11.4. Lägerledare
Ledare på lägret var Fanny Melin (Norrköping), Elin Rungstad (Linköping), Helene Axelsson (Mjölby), Susanna
Lönnqvist (Söderköping) och Ingrid Loeld Rasch (Regionbiblioteket)

11.5. Program
Vi planerade dagarna noga. Pauser lades förstås in, men för att undvika att det skulle uppstå grupperingar hade vi
ett ganska tajt schema med skrivövningar blandat med lekar. Vi började med några lekar för att lära känna
varandra och lära oss varandras namn8.

11.6. Workshopledare
Författaren Maria Frensborg ledde skrivövningar under den andra av de tre dagarna. Hon var mycket bra på att
få barnen att släppa loss och använda sin fantasi.

11.7. Utvärdering
Barnen fyllde i utvärderingar det sista de gjorde på lägret. Överlag kan man säga att de var mycket nöjda och flera
önskade att lägret varit längre9.

6

Brev till Lunnevadsbarnen (pdf)

7

Mejl till vårdnadshavare (pdf)

8

Program läs- och skrivläger 2018 (pdf)

9

Barnens utvärdering av läs- och skrivlägret (pdf)
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11.8. Kostnad
Lägret kostade totalt cirka 100 000 kr att genomföra.

12. Tecknar- och ridläger för 10-12:åringar
12.1. Avtal med Smedstad ridsportcenter
Ett avtal skrevs med Smedstad. Vi skulle få använda lokal för workshops, lunch och fika skulle ingå och ridning
förstås.

12.2. Deltagare
20 barn deltog i lägret. Betydligt fler sökte så vi fick lotta även här.

12.3. Lägerledare
Kerstin Sivebrand (Linköping). Kajsa Sovrlic (Boxholm) och Clara Nyström (Finspång) var ledare på lägret.
Dessutom fanns förstås personal från Smedstad för att ta hand om hästskunskap och ridning. Två
gymnasieungdomar var även ledare på lägret och höll i en del egna övningar.

12.4. Workshopledare
Tecknaren Per Demervall höll i passen i teckning under en av dagarna.

12.5. Program
Eftersom barnen skulle vara i stallet halva tiden och teckna den andra halvan så delade vi in dem i två grupper.

12.6. Utvärdering
Barnen fyllde i utvärderingar det sista de gjorde på lägret10. Många av barnen var framförallt intresserade av
hästar och det var därför de valde att vara med på lägret.

12.7. Kostnad
Lägret kostade totalt cirka 50 000 kr.

10

Utvärdering deltagare i rid- och tecknarlägret (pdf)
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13. Läs- och skrivläger 2019 för
12-15:åringar
13.1. Tema
Vi valde en delvis annan inriktning än 2018, det blev skrivande och filmande och det övergripande temat var
skräck. Se affisch11.

13.2. Information och anmälan
Detta gick till på samma sätt som året innan.

13.3. Deltagare
30 barn deltog i lägret. Liksom året innan var det övervägande tjejer. Alla killar som ansökte kom med, resten av
platserna lottades.

13.4. Lägerledare
Ledare på lägret var Kerstin Sivebrand (Agora, Linköping), Lina Söderberg (Linköping), Fanny Melin
(Norrköping), Paula Olsson (fokusbibliotek, Linköping) samt Ingrid Loeld Rasch (Regionbiblioteket). Två
gymnasieelever från Film- och Musikgymnasiet i Norrköping var ungdomsledare.

13.5. Workshopledare
Vi hade dels en författare, Andreas Palmaer, som höll i övningar i hur man kan skriva så att det blir läskigt.
Hanna Julinder höll i passen med film där barnen fick i uppgift att göra en film utifrån en av Andreas korta
noveller. Innan dess hade vi en kort introduktion till hur man skriver filmmanus12.

13.6. Schema
Vi planerade dagarna och höll oss i stort sett till det vi planerat13.

13.7. Utvärdering
Barnen gjorde en utvärdering som visar att de i stort sett var nöjda med lägret14.
Alla lägerledare träffades i augusti för en utvärdering. Det mesta hade fungerat bra. Att ha två gymnasieelever
som lägerledare var mycket bra15.

13.8. Kostnad
Lägret kostade totalt cirka 100 000 kr att genomföra.
11

Affisch läs- och skrivläger 2019 (pdf)

12

Filmmanuslektion samt uppgift (pdf)

13

Schema för lägret 2019 (pdf)

14

Barnens utvärdering av lägret 2019 (pdf)

15

Utvärdering av lägret 2019 (pdf)
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14. NärCon2020
Under året föddes idén om att Götabiblioteken skulle vara med på NärCon-festivalen som varje sommar hålls i
Linköping. Kontakt togs med de ansvariga och en arbetsgrupp började planera vad vi skulle ha för aktiviteter. Vi
skulle få tillgång till ett eget rum, men planerade även att ha en av bibliotekscyklarna på plats för att få bättre
kontakt med barn och unga16.
Så kom pandemin och restriktionerna gjorde att NärCon inte kunde hållas på plats utan fick bli NärConLine.

14.1. Arbetsgruppen
Sissela Wasén, Emelie Hedlund, Jennie Gomér (Mjölby), Clara Nyström och Maria Karlsson (Finspång), Johanna
Hammarström och Elina Purmonen (Tranås), Jonathan Nordlöf och Emelie Ekholm (Motala), Paula Bensköld
Olsson (Fokusbibliotek Linköping), Kristina Nilsson (Åtvidaberg) samt Ingrid Loeld Rasch (Regionbiblioteket).

14.2. NärConLine
Vi bestämde oss för att göra några ”nördsamtal” och delta i den digitala festivalen. Följande samtal
genomfördes17
•

Carry on my wayward son - ett boksamtal om Rainbow Rowells fantasyserie

•

Från nörd till otaku – om manga

•

Harry Potter och de snackande bibliotekstanterna

15. Sommarskriv 2020
Under sommaren försökte vi oss på att ha workshops på några av Götabiblioteken som skulle fungera med
rådande restriktioner samt digitalt18. Vi lyckades dock inte locka så många barn och unga till dessa. Kanske var de
ännu inte redo för digitala program, kanske nådde vi inte ut med informationen?

16. Kreativa, digitala workshops
Våren 2021 arrangerade vi tre digitala workshoppar i kreativt skrivande för åldern 15-19 år. Vi använde
samlingsnamnet Kreativ workshop19.

16.1.

Workshopledare/författare

Vi ville ha olika inriktning på de tre workshoparna och valde
• Skriv poesi med Louise Halvardsson (20 februari)
• Skriv berättelser med Anna Ahlund (6 april)
• Skriv rap-texter med Henry Bowers (8 april)
16

Workshops och aktiviteter NärCon (pdf)

17

Nördsamtal på NärConLine (pdf)

18

Affisch - Sommarskriv (pdf)

19

Affisch - Kreativ workshop (pdf)
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16.2.

Information/marknadsföring

Att marknadsföra biblioteks arrangemang för den här målgruppen är inte så lätt. De verktyg och plattformar vi
har att använda oss av är Götabibliotekens hemsida, www.gotabiblioteken.se, Götabibliotekens Instagram och
Facebook samt bibliotekens egna sociala medier. Biblioteken tog även kontakt med skolor och fritidsgårdar. Hur
brett vi nådde ut vet vi inte och detta är något vi måste bli bättre på. Vi affischerade och bladade i flyers i
reserverade böcker. Eftersom många av biblioteken var stängda eller hade begränsningar pga. pandemin var det
svårt att komma till tals med ungdomarna.

16.3.

Anmälan

Den som ville vara med anmälde sig via Götabibliotekens hemsida i den kalender som finns där. Efter att
anmälningstiden gått ut skickades en zoomlänk till deltagarna. Det kostade ingenting att vara med och anmälan
var inte bindande. Detta medförde att alla som anmält sig inte kom. Kanske ångrade de sig, kanske fick de andra
planer.

16.4.

Antal deltagare

Louise Halvardsson 8 anmälda, 7 kom
Anna Ahlund 7 anmälda
Henry Bowers – 5 anmälda, 1 kom

16.5.

Utvärdering

Alla workshopstillfällena var mycket bra vad gäller innehåll och genomförande. Tråkigt var att det bara kom en
ungdom på Henry Bowers workshop. Att nå ut med information och att få de unga att anmäla sig är svårt. Till H
Bowers hade fem anmält sig, det är svårt att veta varför de sedan inte kom.
En svårighet under workshopparna var att flera av ungdomarna hade dåliga internetuppkopplingar och saknade
headset vilket ibland gjorde det svårt att kommunicera.

17. Fortbildning
Från och med projekterats andra år blev det möjligt att använda projektmedel även till fortbildning av
personalen. Det fanns flera önskemål och vi hann genomföra två av dessa innan pandemin satte käppar i hjulen.

17.1. Fabula storytelling
Ida Junkers lärde ut berättelsens grundstenar, improvisation, inre bildskapande och minnesteknik. Hon berättade
också hur man finner egna berättelser och bygger en repertoar samt konsten att lyssna, att stödja varandras
berättande.
Fortbildningen hölls den 7 mars 2019.

17.2. Sagoyoga
Denna fortbildning hölls i oktober 2019 på Norrköpings stadsbibliotek.

17.3. 4-dimensionell läsning med Läsfrämjandeinstitutet
Tyvärr har denna fortbildning inte kunnat genomföras på grund av pandemin.
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18. Covid -19 – konsekvenser
Pandemin och restriktionerna gjorde att många program och en fortbildning inte kunde genomföras framförallt
under våren 2020. Biblioteken hade begränsade öppettider och inga evenemang förutom på vissa håll för de allra
minsta barnen och dessa ingick inte i Läslov.
När vi förstod att vi pga. pandemin skulle få ganska mycket pengar över bad vi Kulturrådet om att få förlänga
projektet. Kulturrådet sa ja till det. En summa användes till kreativa digitala workshops. Återstoden av pengarna
fördelades till biblioteken som använde dem till aktiviteter som kunde ske utomhus, tex deckarvandring där man
fick hämta sitt ”deckarkit” på biblioteket och genomföra aktiviteten själv.

19. Delaktighet
Överlag kan sägas att vi inte arbetat särskilt konsekvent och medvetet med barn och ungas delaktighet. I
samband med några program har det skett, men oftast inte. Detta kan inte enbart skyllas på svårigheterna med
att träffas under pandemin.
Götabiblioteken arbetar sedan några år tillbaka med att implementera barnkonventionen och en viktig del är att
lyssna på barn och se vad de efterfrågar och vill. Biblioteken skriver handlingsplaner för hur implementeringen
ska gå till och i och med det skapas rutiner som man framöver kan använda sig av för att inte glömma den här
viktiga delen.
En anledning till att man inte tar med barn och unga i planeringsarbetet kan vara att det ofta är lite ont om tid.
En annan att man inte vet hur man ska få kontakt med barnen och ställa de rätta frågorna.

20. Enkät - medarbetare på
Götabiblioteken20
•

Vad var din roll inom projektet?

•

Vad tycker du var bra med Läslov?

•

Hur skulle vi ha kunnat göra det ännu bättre? (organisation, samarbete, projektledning, arbetsgrupp, marknadsföring)

•

Har något som skedde under projekttiden levt kvar på biblioteket?

•

I ansökningarna till Kulturrådet betonades vikten av att barn och unga skulle vara delaktiga. Hur kan vi bli bättre på det
vad gäller programverksamhet?

•

Tycker du att Götabiblioteken ska samarbeta mer om programverksamhet för barn och unga under loven?

20

Enkätsvar - medarbetare på Götabiblioteken (pdf)
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21. Bilagor
Alla bilagor länkar till externa dokument i formaten PDF och excel.
Bilaga 1. Läslovsblankett
Bilaga 2. Bibliotekens egna aktiviteter (excel)
Bilaga 3. Författarturné höstlov 2017
Bilaga 4. Anmälningsblankett läger
Bilaga 5. Lägerledarnas utvärdering av lägren
Bilaga 6. Brev till Lunnevadsbarnen
Bilaga 7. Mejl till vårdnadshavare
Bilaga 8. Program läs- och skrivläger 2018
Bilaga 9. Barnens utvärdering av läs- och skrivlägret
Bilaga 10. Utvärdering deltagare i rid- och tecknarlägret
Bilaga 11. Affisch läs- och skrivläger 2019
Bilaga 12. Filmmanuslektion samt uppgift
Bilaga 13. Schema för lägret 2019
Bilaga 14. Barnens utvärdering av lägret 2019
Bilaga 15. Utvärdering av lägret 2019
Bilaga 16. Workshops och aktiviteter NärCon
Bilaga 17. Nördsamtal på NärConLine
Bilaga 18. Affisch – Sommarskriv
Bilaga 19. Affisch - Kreativ workshop
Bilaga 20. Enkätsvar - medarbetare på Götabiblioteken
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