
Sammanställning workshops Bokstarts dela dagar 23-24 maj, Stockholm 

Dela pass 1. Samverkan i olika former 

 

Nätverk, inventera/kartlägg kommunalt: BHV/MHV, Familjecentral, bibliotek, förskola, logoped, 

öppna förskolan, specialpedagog, modersmålsenhet, SFI, social omsorg, civilsamhället (ideella 

föreningar, rel. Samfund, nat min-föreningar, ), barnpsykolog, forskare, förlag, chefsforum 

(förankring), integrationsstrateg/pedagog/samordnare, länsstyrelse…HUR SER DET UT I ER 

KOMMUN, REGIONALT? Vilka funktioner bör vara med?  

 

 



Sammanställning workshops Bokstarts dela dagar 23-24 maj, Stockholm: Samverkan i 

olika former

 

 

 

 



Sammanställning workshops Bokstarts dela dagar 23-24 maj, Stockholm 

Viktigt för samverkan: 

• Samsyn, gemensamt budskap  

• Nå fler 

• Samla resurser-bättre för familjen 

• Kraftfullare/starkare insatser  

• Inkluderande 

• Ta tillvara på de olika professionernas kompetenser 

• Gemensamma mötesplatser 

• Samla och öka  kompetens &  få förståelse för vad andra gör 

• Jämlikhet 

• Igenkänning 

• Kraftfullare, starkare insatser 

• Kostnadseffektivare 

• Långsiktiga effekter 

• Kvalitet 

• Trygghet 

• Mervärde  

• Fler vuxna som ser barn/familj 

• Nya perspektiv 

• Jämlik språkutveckling 

• Dra fördel av varandras förtroende ex bvc vid hembesök 

 



DRÖMMODELL 

Nationellt ”direktiv”/satsning förankrad regionalt och kommunalt. 

Yrkestitel: Bokstartare. Höja status att jobba med barn 0-3 år. Ordna fortbildning över 

professionsgränser, högskoleutbildning. Även få in Bokstart som en del i Skolverkets läslyft samt 

rikshandboken (BHV). 

TID, RESURSER… önskvärt HEMBESÖK för alla, samt extra insatser.  

Samverkansavtal, gemensamma lokaler, tvärprofessionella arbetsrum.  

Allas rätt till läsning viktigt.  Få med ex MTM och SPSM.  

Viktigt att få fler involverade för hållbarheten på olika nivåer: Politiker, chefer, kommersiella 

aktörer, förlag,,, 

 

 

 

 

Dela pass 2 Lärande och utveckling  

Reflektioner: Samarbeta än mer med olika föreningar, civilsamhället, studieförbund.  

Pappor eller icke födande partner-engageras tidigt, deras viktiga och unika roll. Fler manliga 

ambassadörer, bokstartare, behövs liksom flerspråkiga bokstartare. En mångfald av bokstartare 

eftersträvas.   

Bokstarts frånvaro ex Instagram är inte bra. Föräldrar är där. Önskvärt med insta-konto. 

Få igång ”Influencers”. Podcasts, reklamkampanjer-nationellt. 



Nationella minoritetsspråk  

Informationsblad översatta. Snart filmer ute med Lena Huss på Bokstart.se. 

Få igång nat min -föreningar lokalt-regionalt att vara en del av bokstart. Även församlingar, 

modersmålslärare.  

Puffa förlag att göra översättningar.  

Behov av fler filmer, använda sociala medier, youtube, för att nå fler familjer.  

Ha som rutin att lyssna in/fråga om vilka språk som finns i familjen så att ni kan matcha rätt info och 

böcker.  

Ha bra kontakt kommunalt och regionalt med kommunala/regionala samordnare nationella 

minoriteter. 

Polarbibblo, Norbottens web, mer för de allra yngsta och kring  nat min. Även Polyglutt/Ugglo, 

digitala bilderbokstjänster med nationella minoritetsspråk. Används på förskolor. 

 

Flerspråkighet 

Språkpåsar på förskolan, familjecentral, ”lokal samlingsplats” 

Digitala hjälpmedel som Polyglutt, Ugglo 

Språkstödjare på förskola, bibliotek, familjecentral m m 

Ta hjälp av föreningar, församlingar, studieförbund  

Silent books  

Extra viktigt med family literacy- satsa på föräldrar syskon, släktingar, grannar. Hur ser nätverket ut 

runt barnet.  

lyfta ett språk i månaden på biblioteket, i kommunen.  

Infomaterial viktigt mn också personliga mötet, tilliten, relationsbyggande. Fler enkla filmer.  

Bokstartare som pratar fler språk än svenska behövs. Ta in volontärer.  

Samarbeta med SFI, modersmålsenheten 

Språkkompetens och kulturkompetens behöver byggas upp.  

Inköp-få fler tips på olika språk.  

Ta reda på språken i din kommun och i bokstartfamiljen. Matcha böcker och info.  

Få mer kunskap om flerspråkighet och olika läskulturer. Informera alla om flerspråkighet på ett 

positivt sätt. Många gamla fördomar finns. 

Bokpåsar, språkväskor, bokdepositioner viktiga 

Nationell kompetenskatalog 

Poppa upp i varandras verksamheter, lära av varandras professionskunskaper 



Talböcker, taktila bilderböcker,m m viktigt 

Språkpiller, språk på recept, språkjakt (logoped+biblioteksamverkan) viktigt. Mycket har gjorts och 

gör.Ta vara på det i Bokstart. 

Kontakt med målgrupp. Sluta gissa , börja fråga målgrupp om behov, vad de vill eller skulle vilja.  

 

Dela pass 3 Nå fler -på olika sätt 

• Känna till varandras verksamheter, prao/följa med -dagar.  

• Gemensam målbild, gemensamma utbildningar 

• Gemensam kunskapsbank/portal (nationellt), Gemensam grafisk profil (släpp loss bokstart-B) 

• Stötta familjer. Föräldrarnas betydelse. 

• Beslut på politisk nivå-satsning över departementsgränser. 

• Kunskapshöjning och samsyn 

• Resursförstärkning med Bokstart i kommunen. Samordningsvinst små barns språkutveckling 

• När föräldrar hör olika personer högläsa kan deras självförtroende att läsa öka.  

• Närhet i familjen, att läsning tillför värden i familjen 

• Gemensamma planer för samverkan fsk-bvc-familjecentral, bibliotek, öppen förskola m m.  

• Styrdokument 

• Sanktionerat samarbete uppifrån, målbilder 

• Förebyggande arbete 

• Nationellt uppdrag för bokstart 

• Kommunikation och omvärldsbevakning nationellt 

• Inskolningssamtalet fsk/föräldramöten 

• Hembesök med BHV.  

• Utmana modeller och mönster 

• Profession Bokstart_ funktionsbundet inte personbundet 

• Koppla ihop bibliotek med läslyft i fsk-vi, bibliotek, behöver förstå hur fsk jobbar med läsning. 

Bokgåvor till förskolan-kroka ihop med bokstart? 

• Bokstart in i rikshandboken 8 mån. 

• Nationell satsning-nationellt grepp 

• Resurser- vad gör man när kommunen hyvlar? Små barns språkutveckling är lätt att spara in 

på… 

• Bokstart-en del av kärnverksamheten. 

• Effektivisera Bokstartgruppen-se allt man gör. Reflektera ihop. Hjälps sedan åt att hitta 

former. 

• Förvaltningsnivå-vem äger projektet?  

• Hur göra Bokstart jämlikt -när alla har olika förutsättningar 

• Når vi alla? Ska vi nå alla? Rikta insatser? 

• Grundutbud för alla, riktade insatser till vissa grupper? Avstånd, socioekonomisk bakgrund 

• Hur kommer vi ut till folk? Istället för att vänta på att de kommer till oss 

• Bibliotek! Biblioteket är inte en plats…. 

• Fråga. Vad vill andra verksamheter ha av oss 

• Inte vara rädd för att pröva. MOD, våga 

• Inte vänta på fråga, erbjuda… 



Idéer kring vad Bokstart kan vara 

Poppa upp i varandras verksamheter. Ge en extra dimension, förstärka… 

 

Bokstart kan vara….. 

• Bokgåvor, gärna nationellt… 

• Bokpåsar 

• Kapprumsbibliotek; tillgång, tillgänglighet, möjlighet, BHV/Familjecentral/Förskola 

• Babybokprat 

• Föräldragrupper 

• Pytteposi 

• Babysagostunder 

• Rim och ramsor 

• Bokyoga 

• Sångstunder 

• Pekbokscirklar 

• Språkutvecklingssamtal bhv och bibliotek 

• Biblioteksinfo/intro 

• Barnvagnshäng 

• Föräldramöte info, inskrivningssamtal 

• Läslustombud, läslyft, språkpiloter 

• Folder  

• Bibliotek på öppen förskola, familjecentral, förskola 



Idéer kring vad Bokstart kan vara 

 

• Bokträffar för föräldrar, för professioner 

• Hembesök obligatorisk läsning tillsammans…. 

• Erfarenhetsutbyte/kartläggning/lär känna varandras verksamheter, SAMverkan_ Olika 

perspektiv, erfarenhet och kunskapsutbyte berikar 

• Gemensamma fortbildningar 

• Babysim (plastböcker) 

• Utomhus-minibibliotek på lekplats 

• Kom och lek bibliotek---- 

• Pop up bibblan. Dyker upp här och där där små barn finns ex stranden, lekparken, galleria, 

cafe 

• Banensdag-dagar. 

• Väntrumsbibliotek-bvc och offentliga miljöer (badhus, gympahallar m m), läshörnor.  

• Film om dialogläsning. 

• Bokhandeln, samarbete. Även förlag? Nationell kampanj? 

• Barnvagnsbio. Haka på!  

• Kvinnojour-utsatta familjer  

• Språkcafeer, SFI, mötesplatser, Arbetsförmedling 

• Större arbetsplatser. Samarbeta med Läs för mej pappa 

• Få nationell resurs digital bilderboks plattform med flerspråkighet  som Polygutt/Ugglo, En 

tillgång till alla barn . modernitet, modalitet, flerspråkighet, nat min, kompensatoriskt 

• Ideella föreningar- når nya grupper, förebilder, väcker intresse, höjer motivation. Ex idrott, 

fackförbund, livsåskådning, röda korset, rädda barnen m fl. Hur ser det ut i er kommun, 

regionalt? 

• Forskare- få in mer följeforskning-kompetensutvecklande och viktigt 

• EU-pengar- andra länder-skapa nya möjligheter, vidga vyer.  

• NATIONELL satsning viktigt-legitimitet, en status-satsning.   

• Barns närstående-släkt, vänner, grannar-förebilder, anknytning, skriva livshistoria, family 

literacy i sitt vidgade perspektiv. 

• Olika språkpåsar, på olika ställen. Även oväntade ställen…(skoterklubb, träningsanläggningar, 

idrottsförening…) 

• Lust och glädje-ha roligt tillsammans 

• Mysiga kring läsning tillsammans. Få föräldrar att fortsätta läsa med sina barn.  

• Samverka med oväntade partner, lkollektivtrafik. Tex böcker på tv-skärm. Böcker i buss? 

Högläsning. I stolsficka på långbussar m m.  

• Gerilla-attacker, flashmobs, Läs högt i lekparker, bussar, badhus… Samla barnvagnsföräldrar 

på torg och läs samma bok tillsammans. Sjung, ramsa…. 

• Samarbeta ex med barnvagnsmarschen och svenska med baby som lockar många hemma-

föräldrar. 

• Generationsöverskridande aktiviteter.tex Allas barnbarn. Åldringar läser för småttingar. Visar 

gamla ramsor m m 

• Bokstartböcker på förskolan, på bokhandeln, hos bvc, i väntrum, familjecentral, bibliotek m 

m 

• MAT-SÖMN_SPRÅK -väva ihop info som når alla föräldrar i deras olika miljöer. 

• Leka, språka, läsa, skärma- TILLSAMMANS med barnet= språkutveckling. 



• Bokstart minskar trösklar och utanförskap, samla metoder och verktyg. Där kan olika 

professioner visa på olika sätt att bokstarta. Lyfta olika delar. Viktigt att få med socialtjänst 

för att nå Low literacy/sårbara familjer… 

• Flytta ut biblioteken,kräver tid och resurser. Att möta föräldrars, BHV och förskolors behov. 

Förankra varför hos kollegor, ledning viktigt.  

• Läs och språkstimulerande miljöer behöver ses över .  

• Böcker inom Bokstart ska kunna ha en tydlig BOKSTART-logga på.  

• Förskolor kan få en bokstart-bibliotekarie, personlig, som de kan ha kontakt med. Även 

föräldrar vid inskolning kan få se bild och få kontaktuppgift till bokstart-bibliotekarie… 

• Lägg in Bokstart-info som en viktig del i intro av ny personal.  

• Idéer kring vad Bokstart kan vara 

• Läslustombud/läsombud i förskolan viktiga. Lyfta 0-3 åringar extra.  

• Inspirationskvällar.  

• Böcker och info om Bokstart ska finnas där föräldrarna är. Var är era föräldrar???? 

• Erbjuda olika former av aktiviteter: barnteater, sångsamlingar, babyhäng,  på bibliotek men 

också utanför. FÅ dem att trivas.  

• Häktens väntrum. För anhöriga som besöker. Till interner som sitter i fängelse som kan läsa 

för sitt barn vid besök eller via mobil m m. 

• MacDonalds- samarbeta med läsrörelsen. Bok med fokus 0-3 år. Nu kan man alltid välja en 

bok. 

• Även andra restaurangkedjor, näringslivet m m 

• Galleriabibblor 

• Textlösa böcker, puffa för, att läsa tillsammans, kan bli olika berättelser varje gång.  

• Kulturskolor, babyrytmik, sång… 

• LEKLAND 

• APP? Instagram, sociala medier, youtube. Bokstartbooktube. Lifestyle-insta ”a la 

inredningsinsta” med föräldrar+barn+böcker 

• BOKSTART nå alla barn och föräldrar i hela landet. Ska möta bokstart på många platser, 

många gånger de första åren. Från mödravård-förskola 

• Olika steg mödravård-nyfödd(bvc)-bvc-grupp/föräldragrupp besöka bibliotek 

• Bokstartsbesök 6 mån 

• Öppna förskolan, familjecentral och bibliotek -babycafé, babystunder, sångstunder , rim och 

ramsa…(bib+öppna förskola) 

• Bokstart light BVC vid 8 mån (hembesök med språket i fokus) 

• Bokstart 11 mån 

• Förskolan+kapprumsbibliotek +ev hemspråkslärare 1-3 år 

• Bokstart bibliotek 18 mån  

• Bokstarthörnor 

• Badhusbibliotek (babysim) 

• Kyrkan+föreningar (ex mångkultur, allas barnbarn osv) 

• Idrott (familjegympa), yoga m m 

• Parkleksbibliotek- bokstartböcker  

• Viktigt att synliggöra Bokstart på olika plaster,arenor, professioner: 

• Igenkänning, repetition, signal att det är viktigt. Samma budskap och begrepp går igen… 

 



 

 

• Idéer kring vad Bokstart kan vara 

 

Bokstartutbildning över professionsgränser. Påbyggnad med högskolepoäng. Anställda med 

spetskompetens och olika professionstillhörigheter behövs.  

 

Sammanställning av: Anna Hällgren, Kulturrådet, info@bokstart.se 

Kolla in: www.bokstart.se, #delabokstart 

 

mailto:info@bokstart.se
http://www.bokstart.se/

