
 

 

 

 

 

 
 
 
Nu i Dela Läslust sista fas bjuds du som chef in till ett seminarium med lärande, erfarenhetsutbyte och 
framåtblick i centrum. Vi vill också ge inspiration till det fortsatta läsfrämjandearbetet. 

 
Inbjudan till chefsseminarium 
 
Dela Läslusts utvärderare Jenny Lindberg från Högskolan i Borås reder ut vårt lärande under 
projekttiden. Hon utgår från sina analyser av fokusgruppsintervjuer med projektdeltagare. Rejält med 
tid är avsatt för erfarenhetsutbyte ur ett kommunperspektiv, och där är du en av de viktiga deltagarna! 
Hur ser framtiden ut ur ett läsfrämjandeperspektiv? Hur kan vi skapa hållbara strategier för det 
läsfrämjande arbetet? Avslutningsvis, som inspiration och utmaning, samtalar författaren Jessica 
Schiefauer med Lisa Ångman om läslust bortom genrebegränsningarna. Måste en bok vara till för en 
särskild målgrupp? Hur ser vi på böcker som inte omedelbart låter sig kategoriseras? Vad händer om 
vi för en stund släpper alla tankar på genrer och kategorier? 

 
10:00 Projektledningen för Dela Läslust inleder dagen  
10:30 Vad har vi lärt oss om lärande? Jenny Lindberg, BHS, presenterar sin analys av de 
fokusgruppsintervjuer som genomförts inom ramen för projektet.    
12:00 Lunch  
13:00 Erfarenhetsutbyte: Läsfrämjande – härifrån till evigheten (eller i alla fall fram till nästa 
biblioteksplan!)  
14:30 Fika 
15:00 Barnbok, vuxenbok eller bara bok – om litteratur bortom kategorier Författaren Jessica 
Schiefauer i samtal med Lisa Ångman, projektledare för Dela Läslust.  
 
När? 28 mars kl. 10-16. Fika serveras från kl. 9.  
Var? 7a Centralen, Vasagatan 7A, Stockholm 
Anmälan senast 20 mars till lansbiblioteket@regionuppsala.se Seminariet är kostnadsfritt och lunch 
och fika ingår. Resa och eventuell logi betalas av deltagaren. Meddela ev. specialkost vid anmälan!  
 
Frågor? Kontakta Lisa Ångman, 070-618 66 24 eller lisa.angman@regionuppsala.se   
Läs mer om Dela Läslust på https://delalaslust.wordpress.com/   
 

 

Varmt välkommen till Stockholm den 28 mars!  
 
 

 

 

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, 
Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd. 

 


