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Dela pass
Nå fler-

på olika sätt 

#delabokstart



2019-06-14

Familjer får besök 
av det 

flerspråkiga 
biblioteket

Tone Karlsen & Annette 
Nordman Alhusaini, 

Bokstart Bibliotek Botkyrka

#delabokstart



Datum



Datum



Vad gör vi/försöker vi göra?

• Böcker på familjens alla 

språk

• Vara nyfikna och lyhörda 



Datum



Datum



Vad fungerade inte?

• Fokus på att informera 

snarare än att inkludera

• Vi sitter i soffan 
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Bokstart i förskolan
Paula Brante, 

Bokstart Sjöbo 
kommun
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Paula Brante
Bokstart i förskolan

Sjöbo kommun



Vad ville vi uppnå?

• Ökad högläsning på förskolan och i hemmet
• Ökad trygghet under inskolningen
• Ge barn tillgång till böcker hemma och på 

förskolan



Vad gjorde vi?
• Bokgåva i samband med terminsstart
• Bokstartsrum
• Föreläsning för pedagogerna
• Egen tid för inskolningsgruppen
• Avslutning 



Vad hände?
• Läsintresse
• Bokvana
• Projekt utifrån barnens intresse
• Positiv feedback från föräldrar



Vad fungerade?
• Rummet
• Boken
• Rutinerna



Vad fungerade inte?
• Fler sätt att nå föräldrar? 
• Tydligare samarbete med biblioteket?



• Det skrevs även en artikel om projektet, som 
ni hittar här: 
https://utveckling.skane.se/digitala-
rapporter/bokstart-skane/bokstartpa-
forskolan--en-del-av-verksamheten-redan-fran-
borjan/

Paula Brante paula.brante@sjobo.se 0734-
242786

https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/bokstart-skane/bokstartpa-forskolan--en-del-av-verksamheten-redan-fran-borjan/


2019-06-14

Att arbeta med 
hållbarhet och 

kvalitet
Lena Jonsson, 

verksamhetsutvecklare 
Biblioteken i Borås
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Att arbeta med hållbarhet och kvalitet

Ett exempel från processen som blev Kulturplan förskola

Lena Jonsson Biblioteken i Borås, Bokstarts dela-dagar 190523-24



Vad vi ville uppnå: jämlikhet!



Start: kartläggning av biblioteksservice



• Ta fram statistik på lån

• Förankra i styrdokument 

• Uppvaktning

• Arbetsgrupp april-sept

• Förslag på remiss

• Kulturplan antogs nov 

2019-2021

forts.



Litteraturförsörjning

• Låna, besöka biblioteken

• Aktiva temabeställningar –

inga automatiska boklådor

• Läsombud 

• Nätverksträff lokalt med 

bibliotekarie och läsombud

• Erbjuda läsfrämjande 

aktiviteter

• Ta fram modell för 

grundbokbestånd (gratis hjälp 

från regeringen ☺ Bokgåvor till 

förskolan)

• Litteraturprofilförskolor



Vad som hände sedan

• Identifiering av åtgärder

• Förändring av strukturer

• Förändring av rutiner

• Gemensam samsyn bland 

personal - fortbildning



Fortbildning

• Styrdokument bibliotek och 

förskola

• Bilderboken och förmedling

• Små barns språkutveckling

• Metoder i förskolan

• Rummets och mediernas 

betydelse

• Delaktighet och inflytande

• Studieresa till Halmstad och 

Kanini i Malmö



Vad fungerade?



Vad fungerade inte?



Hur kan man få in Bokstart som en naturlig del av 

förskolans arbete med litteratur och stöttning för familjen 

runt barnet i Kulturplan förskola? Hållbart, jämlikt och 

med kvalitet?



Lena Jonsson

Verksamhetsutvecklare
Bibliotekarie

Biblioteken i Borås

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

Besöksadress: Borås Stadsbibliotek, 

Kulturhuset, P.A. Halls Terrass 2

Postadress: Borås Stadsbibliotek, 501 80 

Borås

Telefon: 033-35 53 71

E-post: lena.jonsson@boras.se

mailto:lena.jonsson@boras.se


 

Dela-pass 3: Nå fler på olika sätt 
 
Utse en sekreterare, skriv i punktform. 
 
Samtalspunkter till gruppdiskussion: 
 

 

• Hur kan vi hitta strukturer och strategier för att stötta och stärka små barns språkutveckling?  

• Hur kan vi få in Bokstart som en naturlig del i förskola, bibliotek, BHV, familjecentraler och på öppna 
förskolor? Punkta gärna ner olika exempel.  
(25 min) 
 

En i gruppen fotar av anteckningsarket och mejlar bilden till info@bokstart.se 
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Tack! 
Dela vidare.

#delabokstart
info@bokstart.se

mailto:info@bokstart.se

