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Bokstart i Jämtland Härjedalen
för familjerna, biblioteken och samhället



Vad vi ville uppnå?

• Stödja små barns språkutveckling
• Bidra till familjers möjligheter att utvecklas 

genom språk och litteratur
• Med hembesöket som metod skapa fler möten 

mellan barn/föräldrar och bibliotekspersonal
• Hembesök för att uppmuntra, inspirera och 

informera om böcker, läsning och barns 
språkutveckling

• Bokstartarna (ordinarie bibliotekspersonal) ska 
undersöka metoden hembesök och föra samtal 
om erfarenheter och resultat



Vad gjorde vi?

1076 Bokstartsbesök till 640 familjer

46 Bokstartsträffar för familjer på biblioteken 
med 206 barn och deras föräldrar

25 aktiva Bokstartare i 8 kommuner

9 regionala projektträffar för lärande, diskussion 
och reflektion

”Man kan klappa sig på axeln och säga, fasiken 
vad vi är bra, det här har vi rott iland. Det blev 
jättetomt när det var slut. Och efter några veckor 
tänkte man, hur hann vi allt detta?”





Vad hände?

Hembesöket som metod – utmanande och mycket 
lyckat!

Från Bokstartarna krävdes: mod, lyhördhet, 
pedagogisk och social förmåga, kunskap om små 
barns språkutveckling
MEN, alla kan Bokstarta på sitt sätt, göra metoden till 
”sin”

Väldigt få familjer tackade nej (31 st)
98,7% av föräldrar i enkätsvar var positiva eller 
mycket positiva till hembesöket
99 % av föräldrar i enkätsvar använder 
Bokstartsböckerna



Vad fungerade?
Inspirera utan pekpinnar – den röda tråden!
Lyssna in, stärka och stötta, sätta ord på det som 
föräldern redan kan och gör, visa genom praktisk 
handling, avdramatisera…
Mao: sänka trösklar till böcker/läsning och bibliotek

Tacksamhet, glädje, aha-upplevelser, bekräftelse, 
mer läsning, fler besökare på biblioteken

”Det var en familj vi besökte andra gången där 
pappan också var hemma. Då sa han till oss: när ni 
kom till oss första gången då tyckte jag att ni inte var 
riktigt kloka, man kan inte läsa böcker för ett 
sexmånadersbarn. Nu har vi skitkul, gud vad vi läser 
böcker, jag är så glad att ni talade om det här för 
mig.”



Vad fungerade sämre?

Svårare att skapa intresse för gruppträffar på 
biblioteket. Alla deltar inte.

”Det hade inte alls varit samma sak om vi bara bjudit 
in till biblioteket. Då hade ju dom kommit som brukar 
besöka oss, dom som är förskollärare och som själva 
läser mycket. Dagnys föräldrar hade aldrig kommit, 
och nu är dom storläsare.”

Se mer tips om hembesökets praktik i rapportboken: 
Man får nästan svindel: Bokstart Jämtland 
Härjedalen och Västernorrland



”Dom har känt sig utvalda. Det har tagit oss med 
storm den positiva energi som vi fått. Kommer 
ni ända hit, har ni åkt ända från stan, har varit en 
vanlig kommentar.”



Framgångsfaktorer:
Hembesöket som metod
Nationellt projekt (legitimitet)
Regionalt projekt med stor lokal frihet

Mervärden:
Redskap för biblioteksutveckling: mod, 
självförtroende, ny kunskap om våra målgrupper, 
insikten om vilken skillnad vi kan göra. Små barns 
språkutveckling handlar om samhällets framtid!



Rapporten om erfarenheterna med Bokstart: 
Man får nästan svindel, Bokstart Jämtland 
Härjedalen Västernorrland 
https://biblioteksverksamhet.se/wp-
content/uploads/2019/05/Man-f%C3%A5r-
n%C3%A4stan-svindel-BOKSTART.pdf



Kontakt Regional biblioteksutveckling Jämtland 
Härjedalen

Catarina Lundström, Läs- och 
litteraturutvecklare
catarina.lundstrom@regionjh.se
063-146709
070-2547587

Alida Johansson, Regional bibliotekskonsulent, 
inriktning barn och unga
alida.johansson@regionjh.se

063-146724
076-1467823

https://biblioteksverksamhet.se/

https://biblioteksverksamhet.se/
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Bokstart Skåne lär 
av varandra genom 

forskningscirklar 
med Bokstart-
pionjärer och 

testpiloter
#delabokstart



Kapprumsbibliote
k

Familjeträff

Kapprumsbibliotek

Inbjudan Oxiebiblioteket



Dramasag
a

Bokstartsprat på BVC vid 
2,5-årskontrollen. 

Bokpåsar på BVC

Bokgåva



Knacka på och säg hej!

Folder
Pyttepoesi

Sagostund för små 
0-2 år

Tisdag 9.30
4 gånger under våren

Rimma, ramsa, 
dansa! 
Babydisco



Hur kan bibliotek stötta föräldrar i deras 
läsning med barn?

Enkät
Kapprumsbibliotek

Observationer

Deltar i 
föräldrarmötenEn bok kan gå sönder

Individuella familjer



65800 barn mellan 0-3 år
• 25100 hushåll i Skåne med endast 1 barn
• 9100 hushåll med ensamstående föräldrar
• 6100 barn vars bägge föräldrar är ej sysselsätta
• 19500 barn 0-3 år med utrikes härkomst
• 4900 barn vars föräldrar saknar gymnasial utbildning



8000 barn har 
längre än 3 km till 
sitt närmaste 
bibliotek





Bokstartspionjärer

En forskningscirkel är en metod och mötesplats för kunskapsbildning 
och professionell utveckling och genom det ett redskap för förändring 
och utveckling av verksamheten. Deltagarna studerar sin egen 
verksamhet.



Här finns Bokstart Skåne, bakgrund,upplägg
och många bra artiklar 
https://utveckling.skane.se/digitala-
rapporter/bokstart-skane/inledning/



https://utveckling.skane.se/tema/bokstart/



Datum

Kontakt Bokstart Skåne

Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare 
bibliotek, Region Skåne
Tfn: 040-675 37 40
E-post: annelien.vandertang-
eliasson@skane.se
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Sluta gissa! Börja 
fråga!

Våga utforska familjens 
behov och upplevelser 

genom servicesafari, 
observationer och 

intervjuer
#delabokstart



https://innovationsguiden.se/



Datum



Datum



ang. biblioteket ang. familjecentralen



ang. biblioteket ang. familjecentralen



ang. biblioteket ang. familjecentralen



Vad vi kom fram till

• Föräldrar vill sitt barns bästa ang. språkutveckling

• Det ska kännas tryggt att komma till oss

• Lokalerna ska vara anpassade för barnfamiljerna 

(basbehov, skyltar mm)

• Hur vi personal agerar i mötet med besökare är viktigt

• Vårt utbud av aktiviteter och språkutvecklande material är 

viktigt för familjer. / Mobiler och surfplattor har en stor plats 

i familjers vardag



•Lokalerna

•Bemötande

•Utbud

Hur kan vi hitta 
lösningar för att 
stötta och stärka 

små barns 
språkutveckling?

Victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se



Ulricehamns kommun med i Bokstarts idélab
Läs mer här: https://www.bokstart.se/lara/
En satsning som ska ge stöd till förnyelse och 
metodutveckling inom arbetet med små barns 
språk med utgångspunkt i familjens behov och 
upplevelser. I stödet ingår bland annat 
coachning, utbildningsträffar och en digital 
plattform. SKL:s material Innovationsguiden är 
en del, https://innovationsguiden.se/

Kontakt:
Victoria Klaiber Svensson
Kulturstrateg, Kultur och fritid, Ulricehamns 
kommun

Telefon: 0321-595175
Mobil: 0766-435175
E-post: 
victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se

https://www.bokstart.se/lara/
https://innovationsguiden.se/


 

Dela-pass 2: Utveckling och lärande 
 
Utse en sekreterare, skriv i punktform. 
 
Samtalspunkter till gruppdiskussion: 
 
Hur kan vi lära av varandra inom Bokstart? Vad får ni för tankar utifrån presentationerna?  
 
ZON GUL: Hur når vi pappor? Hur kan vi nå fler? 
ZON GRÖN: Hur blir vi bättre på att möte flerspråkiga familjers behov? 
ZON RÖD: Hur kan vi stärka familjer med nationella minoritetsspråk genom Bokstart? 
ZON BLÅ: Hur blir vi bättre på att möta ”low literacy”-familjers behov? 
 
En i gruppen fotar av anteckningsarket och mejlar bilden till info@bokstart.se 
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Dela gärna vidare
#delabokstart

info@bokstart.se
www.bokstart.se

mailto:info@bokstart.se

