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Inledning 

- Det rör på sig! Dansfestival på biblioteken i Sjuhärad  

Biblioteken i Sjuhärad genomförde en gemensam dansfestival under sista veckan i april 2013. 

Kommunerna arbetar för att utveckla folkbiblioteken till nyskapande flerbruksarenor och 

moderna mötesplatser. Med fokus på kreativitet, eget skapande och ökad delaktighet 

utforskade man nya metoder för det livslånga lärandet. Projektet ville utmana den traditionella 

synen på biblioteken och läsning genom att satsa på den ordlösa kommunikationen dans. 

Satsningen blev en möjlighet för medborgarna att upptäcka biblioteket som mötesplats där 

ljud, liv och rörelse var välkommet. Med detta ville man stärka folkbibliotekens roll i 

lokalsamhället och stärka samarbetet mellan biblioteken i Sjuhärad. 

Bakgrund 

Dansfestivalen Det rör på sig! - var ett biblioteksprojekt i åtta kommuner som arbetade för att 

utveckla folkbiblioteken i Sjuhärad till nyskapande och moderna mötesplatser. Bibliotekens 

roll befinner sig i förändring och projektet sökte nya arbetsformer för att stärka biblioteken 

som en demokratisk kulturell mötesplats. Vid en inventering av bibliotekens kulturutbud 

visade det sig att dans sällan förekom som kulturarrangemang på biblioteken i Sjuhärad. 

Under våren 2012 testade biblioteken att arrangera dans tillsammans med Regionteater Väst 

Danskompani. Erfarenheterna ligger till grund för satsningen till en dansfestival. Att 

komprimera olika dansarrangemang under en vecka ställer krav på ökat samarbete och ger 

större genomslagskraft. Genom en gemensam dansfestival ville biblioteken också utvecklas 

genom samverkan med andra aktörer i kommunerna, lokala ideella aktörer och professionella 

dansare. Man ville låta medborgarna själva delta och visa på den mångfald som dansen har. 

Ordlös kommunikation och kroppsspråk var centralt. Med festivalen utvidgade och utmanade 

man den traditionella synen på bibliotek och läsning. Festivalen var ett sätt att visa upp en 

annan del av biblioteken och på så sätt stärka dem. Projektet fick ekonomiskt stöd från Västra 

Götalandsregionens kulturnämnd samt Kultur i Väst.  

 

Hur projektet genomfördes 

I Januari 2013 startade projektet och man använde sig av samma struktur som för det tidigare 

biblioteksprojektet  Entré 2011-2012 (Klaiber, Victoria, 2012). Samma projektledare men nu 

på 50%. Arbetsgruppen med 1 representant från varje kommun träffades ett antal gånger och 

planerade gemensamt dansfestivalen. Projektledaren redovisade till Sjuhärads kulturchefer. 

Regional kultursamarbetsparter var Kultur i väst, Regionteater väst, Kultur Göteborg  samt 

Kultur Gävleborg. Biblioteken samarbetade med studieförbund och lokala föreningar. 

Dansfestivalen genomfördes den 19 april t.o.m. den 29 april. Under dessa dagar infann sig 

världsbokdagen samt dansensdag. Ett gemensamt avstämningsmöte hölls efter festivalen där 
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man delgav varandra tips och erfarenheter om vad som genomförts i de olika kommunerna 

under festivalen.  

 

Vision 

Biblioteken i Sjuhärad är kreativa mötesplatser där vi tänjer gränserna för begreppet läsa 

 

Syfte 

Att utveckla biblioteken i Sjuhärad till gränsöverskridande kulturella verkstäder 

Målen för projektet  

 Arrangera en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad 2013 

 Hitta nya samarbetsformer mellan lokala och regionala aktörer 

 Inspirera till ökad delaktighet och eget skapande 

 Utveckla nya kreativa och lustfyllda metoder att stimulera läsande 

 Locka nya målgrupper till biblioteken 

Resultat 

Under festivalen genomfördes 50 arrangemang på biblioteken i Sjuhärd. Hälften av dessa var 

aktiviteter där besökarna var delaktiga. 30 av arrangemang var riktade för barn och unga. Ca 

1000 barn skrev vänskapsdikter utifrån en koreografi. Samma koreografi lärdes in och 

dansades av ca 2000 barn under dansens dag den 29 april kl.12. Regionteater väst genomförde 

sitt dansverk Uppslag 9 gånger i Sjuhärads alla kommuner och sågs av sammanlagt 330 

personer. Föreläsningen ”Knacka på!” -hur man dansar en bok, genomfördes i  4 olika 

kommuner. 100 pedagoger och bibliotekspersonal medverkade.  I samband med dessa 

föreläsningar genomfördes 5 st. workshops tillsammans med sammanlagt 75 förskolebarn. 

Alla barn fick varsin Knacka på! (Tidholm, Anna-Clara,1992)  bok.  Projektet köpte in till 

varje kommun en ”Knacka På-ryggsäck” - med material för att kunna dansa boken Knacka 

På (1992). Dessa ryggsäckar finns för utlåning på biblioteken. En professionell illustratör 

anlitades för att ta fram logotyp, affischer, annonser mm. Annonseringen inför festivalen 

förekom i tryckt dagspress och på webb i form av rörlig banner. Marknadsföring fanns också i 

sociala medier samt som tryckta flyers och affischer. En QR kod fanns till projektet som var 

direkt kopplad till Kultur i Västs webb där festivalens schema fanns. Under och efter 

festivalen förekom biblioteken och dansfestivalen i flera olika medier. Projektet medverkade 

4 gånger i radio, 1 gång i TV samt att pressen skrev om festivalen 9 gånger.  

 

Slutsatser 

När flera kommuner går samman blir det lättare att söka externa medel för projekt vilket 

också visade sig när Västar Götalandsregionens satsade på Sjuhäradsbibliotekens dansfestival. 

De såg kombinationen dans och bibliotek som något nytt och oväntat. I och med att man 

komprimerade dansfestivalen till ett antal dagar krävdes ett tätare samarbete mellan 

biblioteken, över kommungränserna vilket skapat en sammanhållning. Detta har resulterat i att 

man fortsätter att träffas. Man har nu tankar om att söka medel för ett nytt projekt med 

berättandet i fokus. 

 

Sjuhärads 3 bokbussar dansade i en gemensam koreografi på Stora Torget i Borås. Detta var 

något helt nytt och nyskapande och gav stor uppmärksamhet i media och utgjorde invigningen 
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av festivalen. Personal från Sjuhärads bibliotek deltog samt bibliotekspraktikanter ifrån 

Tyskland. Borås stadsbiblioteks barnboksfigurer fanns också på plats vilka uppmuntrade till 

läsning i bussarna då publiken efter dansen bjöds in. 

Under festivalen undersökte Regionteater Väst genom sin föreställning Uppslag hur en text 

kan förvandla upplevelsen om vad man ser i dansen. Besökare eller bibliotekspersonal läste 

en text till dansen. Därefter diskuterade man upplevelsen gemensamt. Alla var rörande 

överens om att det skapade en ny dimension till upplevelsen. Detta var ett experiment som 

föll väl ut och som i allra högsta grad kopplade läsandet till dansen.  

Från Gävleborg lånades danspedagogen  och föreläsaren Sophia Farlin. Hon fick upp ögonen 

för personal inom förskolor och bibliotek om hur man tillsammans med barn kan dansa boken 

Knacka på. Varje kommun fick en ryggsäck med material för att kunna dansa boken. 

Ryggsäckarna blev det genast kö på och flera kommuner vill köpa in fler ryggsäckar. Att 

arbeta med dans och litteratur tillsammans med barn är något som kommer att leva kvar på 

biblioteken och i förskolorna i Sjuhärad. På stadsbiblioteket i Borås kommer ett helt rum att 

gestaltas som i boken Knacka På.  

Under festivalen genomfördes flera arrangemang på biblioteken där besökaren fick vara 

delaktig. Det är en stor skillnad sedan tidigare projekt Entré. Biblioteken har också ökat sina 

arrangemang med det vi kallar breddning så som att ha någon annan aktivitet i samband med 

sina arrangemang eller att man serverar fika, har bokbord eller bokprat. Flera lokala 

föreningar bjöds in att hålla i prova- på- dans och några av dessa föreningar upptäckte 

biblioteket som lokal och man kommer att fortsätta med samarbetet. I de arrangemang där 

barn fick vara delaktiga innebar många besökare på biblioteket. Särskilt ”After dagis discot” 

blev en succé som också innebar att många besökare lånade med sig media hem. Detta 

arrangemang  kommer biblioteket att fortsätta med en gång i månaden vilket är ett önskemål 

som framkom av utvärderingen som gjordes bland besökarna. Hörlursriggen som lånades av 

Kultur i Väst till ett skolbibliotek under festivalen var ett uppskattat inslag i skolmiljön. Flera 

ungdomar njöt av att tillsammans kunna lyssna på musik under tiden de besökte 

skolbiblioteket och några vågade sig också på att dansa.  Biblioteket i den kommunen 

kommer även framöver att låna hörlursriggen och använda den i kommande arrangemang. 

Dansens dag firades genom att skolelever runt om i Sjuhärad dansade en gemensam dans på 

samma klockslag. Biblioteken hade uppmuntrat skolorna att under flera veckor före öva in en 

gemensam koreografi som projektet fick från kultur Göteborg. Man hade också uppmuntrat 

eleverna att skriva vänskapsdikter utifrån koreografin. Dessa dikter blev sedan utställningar 

på bibliotek. En kulturskolas danselever dansade till uppläsning av några av dikterna. 

Erfarenheter som gjorts utifrån den gemensamma dansfestivalen på biblioteken 

 Arrangemang där barn varit aktiva deltagare drar publik. 

 After dagisdisco - en succé, enkelt och billigt att genomföra.  

 Delaktighet- besökarna vill själva vara med. 

 Lägg nya arrangemang i samband med redan etablerade/fasta program. 

 Samarbeta med skolor och förskolor. 

 Olika kulturformer berikar varandra så som dans och läsande. 

 Knacka På - dansa en bok är en succé som lever vidare. 

 Ibland kan det räcka med två olika arrangemang på samma dag och att man satsar 

ordentligt på marknadsföringen.  

 Nya aktiviteter genererar nya besökare.  

 För att inte tappa publiken mellan två arrangemang får man inte förlora tid. 

 Vissa arrangemang kräver upprepning för att lyckas. 
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 Bjud in- rikta marknadsföringen till grupper så att man i förväg vet att man har en 

publik. 

 Passa på att bokprata eller marknadsföra kommande arrangemang eller andra 

biblioteks arrangemang när man ändå står framför publiken och ska presentera dagens 

arrangemang. 

 Praktikanter från andra länder är en stor tillgång som tillför ny kunskap. 

 När alla Sjuhärads bibliotek arrangerar tillsammans eller samtidigt får man stor 

publicitet och uppmärksamhet i media vilket marknadsför biblioteken. 

 Bibliotekspersonal upplever det positivt att nätverka med personal från andra 

bibliotek. Man kan få tips och lära av varandra.  

 Samarbete mellan bibliotek möjliggör externa medel för projekt.  

Kommentarer om projektet 

”- Projektet har stärkt banden mellan kommunens bibliotek och har fördjupat kunskaperna för 

de anställda med att skapa arrangemang.  

Dessutom har det varit intressant att se hur man kan ta en på bibliotek ovanlig konstform 

och placera den i en helt ny kontext.” (Kristofer Lecander, bibliotekarie Vårgårda bibliotek) 

 

”-Vad jag tar med mig från dansfestivalen: Jag tycker att vi har tränat på att tänka utanför våra 

ramar. Det är mycket bra att man får misslyckas, att det kan komma värdefulla lärdomar ur 

det. Allt det här främjar kreativiteten.” (Britt Dahlström, bibliotekarie Ulricehamns bibliotek) 

 

”-Dansfestivalen har verkligen uppmärksammats i media och bland folk. Det har varit roligt 

och spännande för hela staden.” (Laila Norman, enhetschef Göta bibliotek, Borås) 

 

”-Dansa Knacka på var bra!! Hörde fint ihop med boken, användbart i efterhand, uppskattat 

av barn och pedagoger.” (Anna-Karin Albertsson,  bibliotekarie Borås stadsbibliotek) 

”-I och med det övergripande dansprojektet lyftes mångfalden fram på ett trevligt och 

stimulerande sätt. Varje kommun gjorde olika, eller delvis lika, arrangemang. 

Centralt styrda delar är sammanlänkande och bussdansen var för oss det mest lyckade, jämte 

Knacka-på som uppskattades mycket. RTV och text-dansen drog tyvärr inte så mycket folk. 

För Marks egen del hade vi en variation med inslag av Flamenco för vuxna och Håll i hatten-

dans för små barn, skolor deltog i dansen kl 12 dansens dag.  

 Vad som var svårt var att dra publik till ALLA arrangemang man hade under veckan.” 

(Carola Melo, kulturutvecklare Mark) 

 

”-Vi har fått lära oss hur viktigt det är att bredda ett arrangemang, som i sig själv är litet väl 

smalt för att dra en stor egen publik. 

Det har varit roligt och inspirerande att tillsammans med övriga sjuhärads-bibliotek arbeta 

gemensamt med ett projekt och tema. Vi har kommit varandra närmare och steget till att i 

framtiden samarbeta om olika arrangemang etc. har blivit mindre. 

Vi har lärt oss tänka: planering - beslut av arrangemang - markandsföring - genomförande - 

utvärdering/besöksenkäter/personalenkäter (särskilt detta sista - utvärdering - bör vi förbättra 

oss betydligt, vi glömmer gärna att göra detta och så missar vi viktig lärdom.” ( Eva-Lena, 

bibliotekschef Herrljunga bibliotek) 

 

”- Enligt den regionala biblioteksplanen* är en viktig samhällsuppgift för biblioteken att vara 

en kulturarena där en stor mångfald råder av kulturuttryck och synsätt. Detta är särskilt viktigt 

i små kommuner där biblioteken fungerar som kulturhus. 
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Projekt Entré och Det rör på sig går före på många sätt 

 Pröva – i projektform vågar man pröva nya arbetssätt och metoder och som i det här 

fallet att koppla dans till lässtimulering!  

 Kompetensutveckla – ny kunskap kombinerad med ny erfarenhet stärker 

arbetsgrupperna, det kan utvecklas till en metod för utveckling kring andra 

utvecklingsprojekt i biblioteket  

 Samarbete – ett nyckelord för utveckling för alla, men kanske speciellt för små 

kommuner, genom att dela erfarenheter och kompetenser spränger man gränser! 

 Öppna för delaktighet i lokalsamhället – ett ledord i projektet som stärker bibliotekets 

position och hjälper biblioteket att hitta nya användare 

 

Detta är erfarenheter som andra kan ta del av i vår region och det är utmärkt att projektet har 

dokumenterats föredömligt och att projektet visar upp sig i professionella sammanhang som 

Mötesplats Borås och Bok och Biblioteksmässan.  

Min erfarenhet säger att förändringar tar tid. Därför är det viktigt att fortsätta och att hålla ut. 

Det tar minst tre år innan förändringen har satt sig i organisationen. I det arbetet kan ni alltid 

räkna med fortsatt stöd från bl a oss på Kultur i Väst. ” (Kerstin Wockatz, Konsulent Kultur 

och lärande Kultur i Väst) 

 

*Regionala biblioteksplanen: 

Biblioteket som kulturarena 

En stor mångfald 

 

Att vara En ledande kulturregion är ett av Västra Götalandsregionens fem fokusområden. Det kulturpolitiska 

programmet för Västra Götaland betonar att kulturlivet i regionen utmärks av en stor mångfald. Kultur ska 

bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, brett medborgerligt 

deltagande och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck och synsätt i regionens 

alla delar. I mindre kommuner fungerar biblioteket ofta som kulturhus. Biblioteken kan erbjuda evenemang där 

människor möter det efterfrågade men också det oväntade. Biblioteken kan också erbjuda aktiviteter där  

människor deltar som egna kulturskapare. För att nå dit krävs resurser och kanske omprioriteringar i 

verksamheten. Det krävs också ökad samverkan med andra aktörer. Enskilda kulturutövare, föreningar, 

studieförbund och museer är exempel på samverkansparter som biblioteket behöver för att utvidga biblioteket 

till en kulturarena och mötesplats.  

(Regional biblioteksplan 2011-2014 VGR http://www.kulturivast.se/skrifter ) 

 

 

 

 

Utvärdering för besökare under Dansfestivalen - Det rör på sig 

Aktivitet: After Dagis Disco 

 

Vad gjorde att du kom hit? Vad lockade dig till biblioteket? 

”- Vi besöker gärna vårt bibliotek. De hittar på en massa kul saker. Vi har ett 

toppenbibliotek.”  

”- After dagis disco.” 

”- Barnen ville gå på disco.” 

”- En rolig happening för barnen!” 

http://www.kulturivast.se/skrifter
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Hur upplevde du dagens arrangemang på biblioteket?  

”- Det var roligt och lite spännande med så många nya människor.” 

”- Roligt. Bra att få röra på sig.”  

”- Kul idé med disco.” 

”- Glada barn, fika, dans.” 

”- Mycket trevligt :) ” 

”- Kul att många kom. Bra med fika för barnen.” 

 

Har du förslag på arrangemang som du vill ta del av eller kanske själv arrangera i biblioteket? 

”- Jättebra med aktiviteter för barn. Mer disco, teatrar, sagostunder etc.” 

 

 

 

För vidare diskussion: 

Kan man vidga läsbegreppet genom andra kulturformer?  

Kan andra kulturformer än det litterära vara ett hot mot läsandet? 

Ska kulturarrangemang ingå i bibliotekens kärnverksamhet? 

Får ljud, liv och rörelse förekomma på biblioteken eller är det bara till för 

barnavdelningen? Finns det plats för spontanitet och glädje på biblioteken? 

Vad gör man på biblioteken för att få människor att mötas?  

Folkbiblioteken som kulturarenor – en utvecklingsväg?  

 

Referenser 

 

Klaiber, Victoria (2012), Projekt Entré- Biblioteket som kulturarena http://bada.hb.se/ 

Tidholm, Anna-Clara (1992) Knacka på! Alfabetaförlag 

Regional biblioteksplan 2011-2014 VGR http://www.kulturivast.se/skrifter  

 

Bilagor 

 

1 Projektplan s.8 

2 Regionteater Västs dansidé s.14 

3 Affisch s.15 

4 Pressmeddelande s.16 

5 Knacka på! Seminariuminbjudan s.17 

6 Knacka på! Redovisning s.18 

7 Utvärderingsfrågor s.22 

 

 

 

http://bada.hb.se/
http://www.kulturivast.se/skrifter
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Det rör på sig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Fredrik Swedemyr 

 
Dansfestival på Sjuhärads bibliotek 

Våren 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-01-31   
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Projektorganisation  
Projektledare   Victoria Klaiber  
Styrgrupp    Nätverk Kultur Sjuhärad  
Styrgruppens projektledning  Gunvor Alexandersson, Anna Laang  

Kerstin Wockatz, Kultur i Väst  
Bibliotekens arbetsgrupp   Vårgårda Kristofer Lecander  

Herrljunga Eva-Lena Liljedahl, Anna Linderoth  
Tranemo Nina Holst  
Svenljunga Margareta Bill  
Mark Karin Ryberg, Carola Melo  

Ulricehamn Britt Dahlström  
Bollebygd Pernilla Wakman  
Borås stad Åsa Hedberg Karlsson  
Borås Väster Laila Norman, Ida Grindsjö,  
Therese Gustavsson  

Projektägare    Ulricehamns kommun/VLS/kultur  
Ansvarig kontaktperson  
Anna Laang, verksamhetschef   
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Ansvarsfördelning  
Projektledare  

 Helhetsansvar för sakverksamhet, budget och administration  

 Planering, ledning och genomförande av projektet  

 Avrapportering och samordning  

 Uppföljning och utvärdering  
 
Styrgrupp  

 Godkänna mål och projektplan  

 Följa upp och stödja projektet  
 
Styrgruppens projektledning  

 Stödja projektledaren, lyssna, vara bollplank  

 Att ta aktiv del och ansvar i projektet  

 Hjälpa till att förankra projektet på alla nivåer i verksamheten.  

 Ta övergripande beslut som berör projektets inriktning, budget, tidsram och resurser.  

 Godkänna viktiga dokument.  

 Följa upp och utvärdera projektet.  
 
Bibliotekens arbetsgrupp  

 Löpande kontakt med projektledaren  

 Förankrar, rapporterar projektet och genomför den tillsammans med projektledaren  

 Arbetar aktivt tillsammans med de övriga i arbetsgruppen  

 Ansvarar för och dokumenterar delprojekt  

 Språkrör för medborgarna i sin kommun  
 
Projektägare  
Ulricehamns kommun har ansvaret för personal, löneutbetalningar, administration, arbetsmiljö, 
redovisningar, lokaler, data och telefon.   
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Vision  
Biblioteken i Sjuhärad är kreativa mötesplatser där vi tänjer gränserna för begreppet läsa  
Syfte  
Att utveckla biblioteken i Sjuhärad till gränsöverskridande kulturella verkstäder  
Mål  

 Arrangera en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad 2013  

 Hitta nya samarbetsformer mellan lokala och regionala aktörer  

 Inspirera till ökad delaktighet och eget skapande  

 Utveckla nya kreativa och lustfyllda metoder att stimulera läsande  

 Locka nya målgrupper till biblioteken  
 
Målgrupper  
Ideella föreningar, barn och ungdomar, invandrargrupper, alla invånare.  
Motivering från VGR – Nytt/oväntat  
”Sjuhäradskommunerna arbetar för att genomföra en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad. 
Kommunerna arbetar för att utveckla folkbiblioteken till nyskapande flerbruksarenor och 
moderna mötesplatser. Med fokus på kreativitet, eget skapande och ökad delaktighet skall nya 
metoder utforskas . Projektet vill utmana den traditionella synen på biblioteken och läsning 
genom att satsa på den ordlösa kommunikationen dans. Satsningen blir en möjlighet för 
medborgarna att upptäcka biblioteket som mötesplats där ljud, liv och rörelse är välkommet. 
Detta kommer att stärka folkbibliotekens roll i lokalsamhället och stärka samarbetet mellan 
biblioteken i Sjuhärad.” 5  
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Projektplan  
Hösten 2012  
15 Oktober Arbetsgruppsmöte på RTV  
18 Oktober RTV Vi samtalar om dans. Fortbildningsdag  
15 November Arbetsgruppsmöte på BHS  
26 November Arbetsgruppsmöte med RTV  
Våren 2013  
21 Januari Arbetsgruppsmöte på Kulturhuset i Borås  
12 Februari Arbetsgruppsmöte på kulturhuset i Borås  
Mars Arbetsgruppsmöte på kulturhuset i Borås  
Mars Arbetsgruppsmöte på kulturhuset i Borås  
April Arbetsgruppsmöte på kulturhuset i Borås  
19-29 April Dansfestival  
Maj Uppföljningsmöte arbetsgruppen på kulturhuset i Borås   
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Budget för projektet  
Intäkter  
Egen insats/arbetsinsats Bollebygd 30 000  
Egen insats/arbetsinsats Borås 90 000  
Egen insats/arbetsinsats Herrljunga 30 000  
Egen insats/arbetsinsats Mark 30 000  
Egen insats/arbetsinsats Svenljunga 30 000  
Egen insats/arbetsinsats Tranemo 30 000  
Egen insats/arbetsinsats Ulricehamn 55 000  
Egen insats/arbetsinsats Vårgårda 30 000  
Projektmedel  VGR 325 000  
Knacka på! Fortbildningspaket 15 000  
Summa 665 000  
Utgifter  
Egna insatser/arbetsinsats 310 000  
Lön projektledare 90 000  
Lokalkostnader 15 000  
Administrativa kostnader 10 000  
Medel till festival 225 000  
Knacka på! Fortbildningspaket 15 000  
Summa 665 000  
Sammanfattning  
Tillgångar 325 000 (Bidrag från VGR)  
Lön projektledare 50 % 5mån 90 000  
Administrativa kostnader 10 000  
Medel att disponera för festivalen 225 000 
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Bilaga 2 

 

 

BEHÖVER MAN FÖRSTÅ DANSEN? 

VI PRATAR OM DEN! 

VI LÄSER TILL DEN! 

VI GER DEN OLIKA HANDLING! 

 

Idé och koncept: Helena Lundqvist, dansare Regionteater Väst 

Bakgrund:Måste dans handla om något? Viljan alt. Iden om att man måste förstå, om den är 

abstrakt. 

Iden om att dans är svårt. 

Vi välkomnar: Samtal kring detta för att stärka publikens ”självförtroende”. Dans skall precis 

som musik eller teater som anses vara enklare att förstå vara lika öppet för egen tolkning eller 

bara finnas för betraktelse och de är nog. Därför: Vi ger möjlighet att se dans, samtala kring 

den och tillsammans men Projekt Entré’s tema ”Läsfrämjande” ge dansen olika handling och 

se om tolkningen eller uppfattningen blir annan. Öppna iden kring att dans är svårt och ska så 

vara… Hur?:RTV dans visar ett stycke dans, därefter öppnas till samtal kring vad man sett. 

Samtalet varvas med olika tester, där en publikmedlem läser en text ur en bok (kan vara 

vilken bok som helst) samtidigt som en del ur koreografin dansas. Sedan förs vidare samtal 

kring förändringar i vad man såg då. Fick dansen en ny handling med textens hjälp, såg man 

nya saker…? Några olika texter provas och eventet avrundas men summering kring 

frågeställningen: BEHÖVER MAN FÖRSTÅ DANSEN 
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Bilaga 4 

2013-03-21 
PRESSMEDDELANDE 
 
Bokbussar dansar loss 
Har du längtat efter att få gå på After dagis disco? Eller alltid velat se dansande bokbussar? På 
dansfestivalen Det rör på sig får du uppleva både dansande hundar och bussar, men du får även 
chansen att själv prova på att dansa på biblioteken i Sjuhärad mellan 19-29 april.  
 
Projekt Entré satsar stort på kombinationen dans och bibliotek. Alla bibliotek i Sjuhärad är med och 
arrangerar festivalen tillsammans i Projekt Entré. – Kombinationen dans och bibliotek är ovanligt i 
Sverige. Genom dansfestivalen Det rör på sig! vill vi visa att biblioteket kan vara en plats där det 
händer saker, att det finns mycket mer att göra på biblioteket än att låna böcker. 
Biblioteksbesökaren kan arrangera saker själv, se på film, dans eller utställningar. Det finns 
egentligen inga gränser och det vill vi visa med Det rör på sig!, säger Vicki Klaiber, projektledare för 
Entré. Under veckan kan du få uppleva både dansande hundar och bokbussar. Du kan lyssna till 
litterära samtal om dans, se utställningar och filmer. Du kan gå på After dagis disco, Lunch beat eller 
Silent disco och dansa loss med lurar tillsammans med andra. Dansens dag den 29 april firas med att 
elever och barn dansar samma koreografi på bibliotek, torg och skolgårdar i alla kommuner. 
Festivalen vill vidga och utmana den traditionella synen på bibliotek och läsning. Festivalen är ett sätt 
att visa upp en annan del av vad ett biblioteket kan vara och på så sätt stärka dem som mötesplats. 
 
Fakta Entré Biblioteksprojektet Entré - Biblioteket som kulturarena är ett projekt i åtta kommuner 
som arbetar för att utveckla folkbiblioteken i Sjuhärad till nyskapande och moderna mötesplatser. 
Bibliotekens roll befinner sig i förändring och projektet söker nya arbetsformer för att stärka 
biblioteken som en demokratisk kulturell mötesplats. Med fokus på kreativitet, eget skapande och 
ökad delaktighet vill vi att biblioteken ska ge utrymme för det livslånga lärandet. Projektet har fått 
ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd samt Kultur i Väst för en Dansfestival 
som kommer att äga rum på biblioteken i alla kommuner i Sjuhärad den 19-29 april 2013. 
Dansfestivalen är ett gemensamt arrangörsprojekt där ordlös kommunikation och kroppsspråk är 
centralt. Projekt Entré finns på Facebook, www.facebook.se/projektentre Fakta Dansfestivalen Det 
rör på sig! Vid en inventering av bibliotekens kulturutbud visade det sig att dans sällan förekom på 
bibliotek. Under våren 2012 testade biblioteken att arrangera dans tillsammans med Regionteater 
Väst Danskompani. De har den kompetens som biblioteken behöver och står för den konstnärliga 
dansen på platser som annars inte är givna. Erfarenheterna ligger till grund för satsningen till en 
dansfestival. Att komprimera olika dansarrangemang under en vecka ställer krav på ökat samarbete 
och ger större genomslagskraft. Genom en gemensam dansfestival kan biblioteken också utvecklas 
genom samverkan med andra aktörer i kommunerna, lokala ideella aktörer, professionella dansare, 
låta medborgarna själva delta och visa på den mångfald som dansen har. 
Kontakt: Vicki Klaiber Projekledare Entré victoria.klaiber@ulricehamn.se Tel: 0321-595175 Mobil: 
070-2936502 
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Bilaga 5 

 

 

Hur gör man egentligen för att dansa en bok? 
Dansa, lyssna, läsa – Knacka på! är baserat på Anna Clara Tidholms uppskattade bok Knacka 

på! som är en bok full av dramatik för förskolebarn. Nu får du chansen att tillsammans med 

koreografen som gjort metod- handboken att inspireras hur ni i er verksamhet kan arbeta 

med dans som ytterligare en dimension i det lässtimulerande arbetet. 

Innehåll: Föreläsning med koreografen Sophia Färlin-Månsson om barns utveckling inom 

språk, kreativitet och rörelse, och hur det kan kopplas till dans. Hur kan man lägga in mer 

dans i bibliotekens verksamhet eller på förskolan, kan man använda andra böcker på samma 

sätt? Sedan en praktisk del med dansuppvärmning, prova materialet Knacka på tillsammans 

med föreläsaren och hur kan man dansa andra böcker efter Sophias metod.  

 
Fortbildning/workshop (kostnadsfri) för:  

bibliotekspersonal och pedagoger som arbetar med barn upp till 5 år. 

Föreläsare:  Sophia Färlin-Månsson 

Platser:  Borås stadsbibliotek måndag 22 april kl.14-16.30  

Ulricehamns museum tisdag 23 april kl.16.30-19  

  Kinna bibliotek onsdag 24 april kl.14-16.30  

Herrljunga bibliotek torsdag 25 april kl.16.30-19 

Anmälan:  www.kulturivast.se  

Arrangör: Projekt Entré  

 

Föreläsningen är en del av biblioteken i Sjuhärads dansfestival - Det rör på sig! som arrangeras av Projekt Entré 

akt 2, i samarbete med Kultur i Väst samt Västra Götalandsregionens kultursekretariat. Knacka På - ryggsäckar 

kommer att kunna lånas på biblioteken i Sjuhärad. Dansa, lyssna, läsa – Knacka på! har tagits fram av Musik 

Gävleborg  och Länsbibliotek Gävleborg Uppsala. För ytterligare information kontakta projektledare för projekt 

Entré: Vicki Klaiber 0321-595175 
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Bilaga 6 

 

 

 

 

Redovisning av 

Knack på! - En mindre del i ett större projekt. Ett fortbildningspaket med föreläsningar, workshops 
samt en ryggsäck med material. 

 

Knacka på! - en mindre del i det större projektet Det rör på sig! - dansfestival på Sjuhärad bibliotek 
april 2013 

 Kompetensutveckling inom området dans och läsfrämjande genom fortbildning av 
bibliotekspersonal 

 Utveckling av nya modeller för bibliotekspersonalen i Sjuhärad 
 Utforskning av nya samarbeten mellan biblioteken i Sjuhärad samt förskolor, familjecentraler 

mm. 
 Koreograf- använda sig av en koreograf för att öppna för nya möjligheter för läsfrämjande 

insatser 
 En mindre del i ett större projekt 

 

Målgrupper 

- Bibliotekspersonal 

- Förskolepersonal eller liknande i kommunerna 

- Barn och ungdomar 
 

Syftet med Knacka på!  

Vi vill utforska dans som stöd och verktyg för det lokala bibliotekets personals läsfrämjande 
verksamhet för små barn. Vi vill hitta nya metoder för bokprat genom dramatisering genom rörelser 
och dans. Av detta tror vi att de små barnen blir mer delaktiga i läsfrämjande aktiviteter på 
biblioteken. Genom att flera bibliotek i Sjuhärad utforskar samma metod kan erfarenhetsutbyten ske 
mellan personal. Förhoppningsvis stärker fortbildningen bibliotekspersonalen att använda sig av 
rörelse och dans. De barn som kommer att delta kommer oxå upptäcka biblioteket som en 
flerbruksarena där rörelse och dans kan förekomma som ett naturligt inslag i bibliotekens aktiviteter.  
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Bilaga 6 

Resultat 

Knacka På - fortbildningarna och work-shops ägde rum under dansfestivalen Det rör på sig! som 
pågick den 19 april t.o.m. Dansensdag den 29 april. 

Kultur i väst hjälpte till genom marknadsföring av fortbildningen på sin hemsida samt med 
pressmeddelanden. Även anmälningarna till fortbilningen för personal gick via dem. Fortbildningen 
vände sig till all personal inom förskola och bibliotek eller liknande inom VGR. Föreläsningen ”Knacka 
På” -hur man dansar en bok, genomfördes i  4 olika kommuner i Sjuhärad: Herrljunga, Ulricehamn, 
Borås, Mark. 100 pedagoger och bibliotekspersonal medverkade.   I samband med dessa 
föreläsningar genomfördes 5 st. workshops tillsammans med sammanlagt 75 förskolebarn. Alla barn 
fick varsin Knacka På bok.  Projektet köpte in till varje kommun en ”Knacka På-ryggsäck” - med 
material för att kunna dansa boken Knacka På. Dessa 8 st. ryggsäckar finns för utlåning på biblioteken 
i Sjuhärad. 

Diskussion 

Dansa, lyssna, läsa – Knacka på! med koreografen Sophia Färlin Månsson  var en fullträff. Vi startade 
redan samarbetet på Bok- & biblioteksmässan i Göteborg 2012. Vi besökte Gävleborgs monter och 
fick reda på att de tagit fram ett fortbildningspaket med läsfrämjande genom dans och boken Knacka 
På. Föreläsaren/koreografen Sophia och Gävleborg var intresserade av att samarbeta med oss och vi 
bokade in henne till vår dansfestival april 2013. Vi bokade in 4 fortbildning/föreläsningar med 
koreografen Sophia och 4 workshops med barn. En kommun som samarbetade med sin 
familjecentral köpte in en extra workshop eftersom intresset var så stort. Vi inom projektets 
arbetsgrupp kom överrens om att förlägga fortbildningarna till fyra olika platser i Sjuhärad. Sophia 
fick bo i Borås och vi hyrde en bil åt henne för att hon skulle kunna ta sig till de olika biblioteken. Vi 
personal inom bibliotek och förskolor i Sjuhärad har nu fått kunskaper och erfarenheter både genom 
att fått lyssna på Sophia men också genom att vi själva har fått dansa boken och att vi varit med 
under workshoparna då barn deltog. Vi har också diskuterat gemensamt inom projektet och 
utvärderat Knacka På och alla var överens om att detta var en av de bästa bitarna i hela 
dansfestivalen. Väskorna med sitt innehåll har placerats ut på kommunbiblioteken i Sjuhärad för 
gratis utlåning. Flera förskolor står nu i kö för att få låna ryggsäckarna. Några bibliotek funderar på 
att köpa in fler ryggsäckar. Bibliotekspersonal pratar om att själva vilja testa ryggsäcken på 
biblioteken. Att dansa en bok kom att bli ett nytt medel för personalen att nå barnen. Att arbeta med 
läsfrämjande genom dans var något nytt och man upptäckte att barnen gärna var med. Att alla 
Sjuhärads bibliotek var med om samma fortbildning skapade en gemenskap som nu fortlever genom 
att de själva nu vill starta upp ett nytt projekt med berättande. De samtalar då också om att dans är 
ett uttrycksätt att berätta på. Att bibliotekspersonal och förskolepersonal deltog på samma 
fortbildning skapade också ett nytt samarbete där man ser möjligheter för fortsatt utveckling 
tillsammans. Att biblioteksrummet fungerar att dansa i var också en erfarenhet som gjordes i 
projektet. På Borås stadsbibliotek kommer ett helt rum att gestalts så som i boken Knacka På. Där 
kommer man ofta att använda sig av ryggsäcken och att dansa boken Knacka På. 
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Dokumentation 

Varje vecka skickade projektledaren ut veckobrev till projektledning, arbetsgrupp och andra 
intresserade. Under hela festivalen hjälptes vi åt att fotografera och lägga ut bilder på vår FB sida. 
Alla bibliotek ansvarade själva för att dokumentera just sin bit i projektet. ”Knacka på” redovisas 
också i en större redovisning  till VGR för hela dansfestival projektet. Vi kommer även att delta på Bok 
och biblioteksmässan i September och på Bibliotekshögskolans Mötesplats Borås i oktober där vi 
kommer att redovisa dansfestivalen med Knacka på som en del. 

Medel från Kultur i Väst     15000 

(medel från VGR för hela projektet Det rör på sig! – Dansfestivalen 325000) 

Kostnader 

Knacka på! 4 st. fortbildning, 5 st. workshop, 8 st. ryggsäckar:   37375 

Hotell för föreläsare:      4936 

Resa för föreläsare:      694 

Resor inom projektet för föreläsaren:     1675 

Inköp av Knacka På böcker:      9150 

Summa       53830 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

kommun 

Ulricehamns kommun/kultur 

Kontaktperson 

Anna Laang 

E-postadress 

Anna.laang@ulricehamn.se 

Telefonnummer 

0321- 0321-59 51 70, Mobil: 0766-43 51 70 
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Föreläsaren/koreografen Sophia Färlin-Månsson har just haft en Knacka På workshop med en förskolegrupp i 
Ulricehamn. Barnbibliotekarien Britt Dahlström delar ut en Knacka På bok till varje barn. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare 

Vicki Klaiber 
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Utvärdering för besökare  

av arrangemanget …………………………………………... 

på ……….................................bibliotek 2013.04. 

 

 

Vad gjorde att du kom hit? Vad lockade dig till biblioteket? 

 

 

Hur fick du reda på arrangemanget? 

 

 

Hur upplevde du dagens arrangemang på biblioteket? Vad var roligast?  

 

 

Något du saknade? 

 

 

Har du förslag på arrangemang som du vill ta del av eller kanske själv arrangera i biblioteket? 

 

 

 

Tack för dina synpunkter!  

 



23 
 

Bilaga 7 

 

Utvärdering av aktivitet för bibliotekspersonal 

 

Aktiviteten/arrangemanget: 

Datum: 

Ansvariga: 

Hur gick det? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska vi tänka på tills nästa gång: 

 

 

 

 

Foton och filmer finns sparade …... Var? 

 


