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Vilka är vi?



Hur jobbar vi



Vi arbetar med

Fortbildning och kunskap

Metodutveckling och projekt

Stöd, rådgivning och samordning



Barn och unga i fokus

Utbud i Kulturkatalogen Väst

Fortbildning bibliotek

Kulturskolan  och litteratur

Lustfyllt berättande

Nätverk och språkråd

VR och berättande

Referensråd



Vad vi gör – några exempel

Gåvoboken

Sommarboken

Barnens bibliotek

Språktåget – en fördjupad presentation



Gåvoboken



Samverkan för läsning

Samverkan mellan BVC, bibliotek och 
region för att stärka språkutveckling

Delas ut på BVC, Bibliotek – ingår i
hembesöksplan 1&2

Satsningar för att nå fler familjer – några
exempel är…

Kommande konferens En puff för
språket



Sommarboken – läslust på svenska bibliotek
Katarina Larson 



Vad är Sommarboken?

Ett läsfrämjande biblioteksprojekt 
som fokuserar på lustfylld läsning för 
barn mellan 8 och 12 år

Boksamtalet är centralt

Biblioteken arrangerar träffar

Samverkan

Uppsökande

Vidgat textbegrepp



Sommarboken 2021

Tema: Ut i det vilda

Fortbildning/metod: digitalt 
läsfrämjande

Ambassadör Jonas Leksell

Sommarboksmaterial: paket och 
på webb



Sommaren 2022

Tema: I skuggan av …

Fortbildning/metod: Läsa på flera sätt

Nästa år, 10-års jubileum



Barnens bibliotek –en 
digital läsfrämjare i 25 år

• Läs- och skrivfrämjande 

• Lustfylld

• Inkluderande

• Trygg och reklamfri

• Ingen plats för prestation



Barnens bibliotek: Vår primära målgrupp

8-12 år

Språkliga förutsättningar

Funktionsvariationer

Bokintresse: Högt eller lågt?

Läsvana: Ovan - van läsare, 
nybörjare eller flera års 
erfarenhet

Nå ut till alla unga – samarbeta 
med andra som möter alla barn 
i samhället



Barnens bibliotek: Vår sekundära målgrupp

Bibliotek

Skola

Fritidshem

Familj 



Barnens bibliotek
Sveriges största lässajt? 

• Ca 400 000 besök 2021

• 5000 nedladdningar/månad

• Exempel på populära sidor:

• Test – Vilket elevhem på Hogwarts tillhör du? (13.440 unika
sidvisningar)

• Lär dig rövarspråket (8.475)

• Läsa högt (5.323)

• Skrivtips (4.920)

• Författarpresentation Monika Zak (4.499)



Läsfrämjande för de yngre barnen

Språktåget

• UppdragetUppdra

• Språkpuffen behövde ersättas

• Hämtat från Region Stockholm som i 

samverkan

med logopeder och 

bibliotekarier tagit fram och

arbetat med materialet under flera år.



Om Språktåget

Lansering våren 2022 på 
bibliotek, BHV och logopedi i 
Västra Götalandsregionen

Informations och utbildningsträffar –
för respektive verksamhet 
erbjuds mellan december 2021 och 
under 2022



Språktågets material

Består av två delar

Språkstimulerande del:
- Biljett med språkträningsområden (logopedi)
- Boklista med tips på böcker

Allmän språkstimulerande del:
- Folder med tips om högläsning

- Affisch
- Klistermärken
- Hyllmarkör

Startkit – med referensmaterial, skickas till alla



Biljett



Språktåget: Folder



Språktåget: Affisch



Instruktioner till bibliotek, 
logopedi, BVC



För Bibliotek, läsfrämjande och litteraturfrågor kontakta gärna oss!

Katarina Larson katarina.larson@vgregion.se
Therese Ytter therese.ytter@vgregion.se
Angelica Hadzikostas angelica.hadzikostas@vgregion.se
Jenny Berner jenny.berner@vgregion.se
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