
Bokstart –
erfarenheter 
från Sverige
2014 – i dag 



Bokstart är

en nationell satsning 
med syfte att stärka små 
barns språk- och 
läsutveckling (0-3 år)



Bokstart vill

Skapa förutsättningar för alla 
barn att utveckla ett språk som 
är så bra som möjligt efter 
deras förutsättningar, 

och som gör det möjligt att 
utvecklas som individer med 
förmåga att aktivt delta i 
samhället



Family Literacy

Vänder sig till hela familjen 
för att ge uppmuntran och 
stöd – utifrån insikten att 
familjen har betydande roll 
för den enskildes läs- och 
skrivutveckling

Jonas Andersson: Med läsning 
som mål (2015)



Målet är att

• stärka föräldrar i deras 
betydelsefulla roll 

• utveckla samverkan mellan 
folkbibliotek, barnhälsovård 
och förskola samt med 
familjen

• öka, och sprida, kunskap om 
små barns språk- och 
läsutveckling



Pilotperiod 

• Bakgrund

• 2014 – 2017 fem pilotprojekt

• Socioekonomiska faktorer + glesbygd och asylsökande

• Hembesök som metod

• Biblioteksdrivet

• Fysiska träffar för fortbildning och erfarenhetsutbyte



Erfarenheter

• Över 70% genomförda 
hembesök

• Nya relationer till 
målgruppen

• En förändrad yrkesroll 
• Samverkan viktigt men svårt
• Behov av gemensamt 

kunskapsbygge
• Långsiktighet är en stor 

utmaning



Nationell insats

• Regeringsuppdrag 2017 – 2020, 10 miljoner per år

• Utvidga till fler regioner 

• Ökad samverkan med barnhälsovård och förskola

• Fortsatt utforskande av metoder

• Generell satsning med lokala prioriteringar 

• Digitalt kunskapsstöd 



Från pilot till regeringsuppdrag

• Forskning

• Positiv respons på piloter

• Politisk vilja att främja 
läsutveckling och 
samverkan över 
professionsgränser och 
politikområden



Folkbibliotek

Förskola
Barnhälso-

vård

Familjen



Bokstart som resurs

• Bidrag till projekt och språknätverk i samverkan

• Bokstart Idélabbet

• Webbplats för information, inspiration och kunskap

• Material, metodstöd och verktygslåda

• Samla och dela erfarenheter



I korthet:

• Små barns 
språkutveckling

• Stärka vuxna i små barns 
närhet

• Bygger på samverkan

• Metoder styrs av lokala 
behov och förutsättningar



Tack!

Hör gärna av er!

Nina Suatan, projektledare

nina.suatan@kulturradet.se

Bokstart.se


