
 

 

7 år med Bokstart Göteborg – arbetssätt, 
framgångsfaktorer och utmaningar 
 

 

Foto Marit Lissdaniels 

 

Bokstart finns sedan många år och i olika länder runt om i världen. Men hur man arbetar kan se 

väldigt olika ut. 

Gemensamt är fokus på den allra tidigaste språk- och läsutvecklingen.  

Och att insatserna är familjecentrerade. 

Utgångspunkten är att forskning slagit fast att de tidigaste åren är avgörande för en god framtida 

språkutveckling och att familjen under den här perioden är den viktigaste arenan. 

Med inspiration från den danska bokstartsmodellen arbetar vi med hembesök.  Och det är anställda 

från det lokala biblioteket som går ut till familjerna. 

I Göteborg riktar sig satsningen till familjer som fått sitt första barn, mammas, pappas eller första 

barn i Sverige. Och vi arbetar i 12 områden som finns med på polisens listor.   

Varje barn får två besök. Det första då barnet är 6 månader och sedan ett avslutande vid 11.  



Vid varje insats får barnet bokgåvor särskilt anpassade till den specifika åldern.  

Den vuxne får tips och råd och möjlighet att ställa frågor.  

Vi använder Kulturrådets informationsmaterial som finns på 32 olika språk  

Läs mer på Bokstarts webbplats. 

Vid behov använder vi också tolkar från Tolkförmedling Väst. 

Inledningsvis fanns oro för att familjerna inte skulle vilja ha besök men det visade sig vara fel. Vi får 

kontakt med runt 70 % av målgruppen. 

Via tolk uttryckte sig en mamma så här: 

"Ni kommer hem till oss och ringer på och har med er böcker till mitt barn. Ni ser mig och 

mitt barn och jag tycker så mycket om detta. Det är fantastiskt." 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna anser vi är just hembesök som metod. 

Att mötas i hemmet ger de bästa förutsättningarna för både barnet, föräldern och oss.   

Vi kan situationsanpassa informationen och det gör den relevant och därmed mer varaktig. För 

barnet är det en lagom tråkig och trygg miljö för att göra mötet med oss och boken som allra bäst. 

För oss som kommer från biblioteket betyder det att vi träffar många människor som annars kanske 

inte använder biblioteket så ofta. 

 

Många undrar om det är rimligt att göra en läsfrämjande insats till ett barn som bara är 6 månader. 

Ja många tror faktiskt fortfarande att språkutvecklingen startar först när barnet kan uttala sitt första 

ord!!  

Men erfarenheten har visat att det är en perfekt ålder för ett första besök:  

När vi kommer blir vi ofta insläppta av en förälder med barnet på armen. 

Vi hälsar på bägge två och då studerar barnet oss ofta och tittar sedan upp på sin förälder. 

”Ja, det där är din fina mamma/pappa”, säger vi. På så vis kan vi redan i dörren förmedla ett av våra 

kärnbudskap: Tala med ditt barn. Det förstår mycket mer än vad du tror och det är väldigt 

språkutvecklande. 

Barnet i den här åldern kan oftast sitta upp, kanske med lite stöd i förälderns knä. 

När vi lämnar över en av böckerna kan barnet gripa. Och i de flesta fall stoppar barnet boken i 

munnen inom loppet av några sekunder. 

Föräldern blir ofta förskräckt men vi får tillfälle att berätta att så här gör alla barn. Och vi på 

biblioteket kräver inte ersättning för en äten bok.  

Förvånansvärt många vi möter har bibliotekskort och är positiva till biblioteket. Men… de tror inte att 

små barn hör hemma där! 

Men viktigast av allt är att vi får möjlighet att berätta hur det tidigaste läsningen ser ut:  

Barn läser inte som vi vuxna utan utforskar boken med alla sinnen. Barnet upptäcker boket som ting 

och växer succesivt in i att kunna avkoda bilder. Och så småningom ta till sig mer och mer text.  

Givetvis uppmanar vi också föräldrarna att pratläsa på sitt hjärtas språk. På så sätt blir de som mest 

genuina och trovärdiga som trygga personer. Genom att föräldern delar de här mysiga stunderna och 

visa intresse för barnets utforskande sätter sig boken i barnets hjärta och det kommer fortsatt koppla 

bok till något trevligt och spännande. Och det har betydelse för kommande läs- och skrivinlärning. 

http://www.bokstart.se/


Forskningen säger dessutom att de här stunderna bidrar till att föräldern stärks i ett lyhört 

föräldraskap och minskar stress.  

Personligen tror jag också att det här sättet att pratläsa sänker förälderns genanströsklar vad gäller 

interaktiv läsning eller dialogläsning. Något som vi vet är riktigt, riktigt språkutvecklande. Senare blir 

det lättare att dramatisera och läsa med olika röster. 

Vid första besöket informerar vi alltid om öppna förskolan, något som vi överraskande nog upptäckt 

att många inte förstått vad det är. 

  

Att 5 månader senare få återkomma till samma familj ger oss ett utmärkt kvitto på hur den första 

insatsen fungerat. Vi ser att böckerna är använda och hur både vuxna och barn vuxit i sitt ”läsande”. 

Och vi ser att fler familjer nu går till öppna förskolan och biblioteket.  

Men besöket då barnet är runt ett år är också viktig eftersom vi märkt att många barn då ändrat sitt 

beteende. De är igång med den grovmotoriska utvecklingen och lässtunderna blir inte lika långa. En 

förälder kan bli oro eller känna sig misslyckad som högläsare. Vi delar ut mer interaktiva böcker som 

fungerar bättre, lugnar föräldrarna, sätter barnets agerande i ett sammanhang. 

Dessutom är återbesöket relationsskapande och bidrar till trygghet. Och som vi ser det som 

ytterligare en framgångsfaktor.  

Så för att sammanfatta: Bokstart är ett framgångsrikt koncept:  

*Fler föräldrar läser med sina barn, de besöker öppen förskola och bibliotek.  

* Och vi har också fått exempel på hur familjerna bär med sig erfarenheten när de senare kanske får 

ytterligare ett barn.  

En annan framgångsfaktor är den samverkan som vårt arbete bygger på. Barnhälsovården hjälper 

oss att lokalisera ”förstabarn”, något som tyvärr inte registreras någonstans. De informerar också 

familjen vid fyramånaders-besöket på BVC om att vi kommer höra av oss.  

Vi har en BHV-sköterska som kontakt i varje område och en av socionomerna. Och alla förskolorna 

har fått barnets gåvoböcker till sina avdelningar för yngre barn.  

Samtidigt så är de här framgångsfaktorerna det som gör att våra chefer tycker att Bokstart är väldigt 

resurskrävande. 

Här talar vi inte om pengar utan om personal, eller snarare personalens tid. 

Inom Bokstart Göteborg är vi alltid två som går ut tillsammans - Det är säkert, ger ett bättre besök 

och gör inte verksamheten så sårbar. Dessutom gör det chansen större att familjen träffar någon av 

oss när de senare besöker biblioteket. 

Men när vi gör hembesök fattas det personal i biblioteket. 

Nästa år vill vi pröva att samverka med förskoleförvaltningen och ersätta en av bokstartarna med en 

pedagog vid ett av besöken. Det skulle frigöra bibliotekspersonal och kunna bli en fördel i arbetet 

med att få fler barn inskrivna i förskolan. I flera av våra områden är inskrivningstalet för lågt. 

Fram tills nu har det tyvärr inte funnits så många bokstartssatsningar i vår region. Men glädjande nog 

är både Munkedal, Strömstad och Uddevalla nu i pipeline. Själv vill jag verkligen varmt 

rekommendera det här arbetssättet. Förutom effekten på familjerna och barnet har det gjort mig 

som biblioteksanställd så mycket mer kompetent. Kompetens som också går att använda i det 

ordinarie biblioteksarbetet. 



Jag skulle vilja rekommendera kommuner att söka även om man inte tror sig om att kunna arbeta 

med hembesök efter projektets slut. Varför inte inleda projekttiden med hembesök under en 

period?! Se det som en fortbildning! Använd projektåren till att fundera på hur ni kan använda er nya 

kunskap till att bygga en starkare verksamhet för familjerna och de yngsta barnen på det sätt som 

passar just hos er. 

Bokstart kan ha bäring på många frågor som är centrala i småbarnsfamiljers liv. Men många 

uppfattar att Bokstart Göteborg skulle vara en integrationssatsning. Så ser vi det inte! Visst kan det 

öka integration men vårt arbete handlar om den generella språk- och läsutvecklingen. Något som vi 

sett dalande resultat på i ALLA grupper, under flera år!  

Alla familjer behöver Bokstart, inte minst då man fått sitt första barn.  

Kunskapen om hur de yngsta barnens språkutveckling och väg till att bli läsare ser ut är fortfarande 

väldigt låg. Både bland föräldrar i gemen och bland beslutsfattare.  

Om fler vet mer kan vi ta vara på den här viktiga perioden.  Och jag kan lova att det skulle få stor 

inverkan både på det enskilda barnet och familjen. Men resultaten skulle också synas i förskola och 

skola. I slutänden handlar Bokstart om allas rätt till ett gott liv och att vi tillsammans är med och 

bygger ett demokratiskt samhälle! 
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Gertrud Widerberg, samordnare och bokstartare 
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