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Save the date 

Barnbiblioteksmöte 16 februari 2022 

Tema: Bilderboken & Gåvoboken inom Språkslingan 

 

 

Inom Språkslingan Dalarna har vi enats om att samarbeta mellan Dalarnas bibliotek kring en 

gemensam insats: Bibliotekens gåvobok. Beslutet togs på det barnbiblioteksmöte som hölls i 

februari 2021. Vi bestämde oss för att vid en gemensam tidpunkt dela ut bibliotekens gåvobok. 

Tidpunkten blev satt till ca 5 månader. Vid mötet beslöt vi även att tillsätta en Gåvoboksgrupp 

som bland annat ska jobba med att ta fram en lista över lämpliga gåvobokstitlar. 

Under hösten har Gåvoboksgruppen startat sitt arbete. Redan vid vårt första möte kom det 

upp att vi vill öppna för fler kollegor i länet att komma med i Språkslinganarbetet. Särskilt vad 

gäller kärnan i arbetet: böckerna. 

Därför bjuder vi in till en heldags träff med fokus på Bilderboken och det gemensamma 

arbetet med gåvoböcker inom Språkslingan. Vi kommer att ses fysiskt på plats någonstans i 

länet (om inte pandemin tvingar oss till annat). 

 

Inför barnbiblioteksmötet kommer gåvoboksgruppen att presentera ett antal kriterier för 

gåvobokstitlarna. Gruppen kommer vid mötet även ge några olika förslag på hur det 

gemensamma gåvokortet kan se ut samt eventuellt annat material kopplat till insatsen. 

Vi kommer även att samtala om den checklista som vi tagit fram genom arbetet med 

Kvalitetsmodellen samt det formulerade syftet med bibliotekens gåvobok (se mer om detta på 

nästa sida). Checklistan och syfte beräknas vara klart under november/december. 

 

Till dagen kommer vi också att bjuda in en bilderboksförfattare och/eller barnboksillustratör 

för att föreläsa om hur skapandet av en bilderbok kan se ut, om process mm. 
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Vad har hänt? Vad har vi gjort? 

Under våren och hösten har vi arbetat med Bibliotekens 

gåvobok på ett djupare sätt. Vi har tillsammans i workshopar 

undersökt vad detta med att biblioteken delar ut en bok till 

små barn innehåller egentligen. Från ax till limpa så att säga. 

Från utformande av presentkort till uthämtning av boken på 

biblioteket. Vilka delmoment ser vi finns med, vilken info 

behövs till vem, vilket bemötande vill vi att alla ska få som 

hämtar sin bok? 

För det här arbetet har vi arbetat med Kvalitetsmodellen, 

som är ett redskap för att ta fram vad som är Kvalitet i en tjänst eller verksamhet, som gåvoboken. 

Den är också användbar för att skapa samsyn i en arbetsgrupp, och som ett verktyg för utveckling. 

Resultatet mynnar ut i en ”checklista”, som är tänkt att bli ett konkret verktyg för att arbeta med 

Bibliotekens gåvobok på sitt bibliotek.  

 

Har du frågor om barnbiblioteksmötet, om insatsen Bibliotekens gåvobok eller något annat som 

rör Språkslingan? Hör av dig till: 

Malin Magnusson Barle: malin.magnussonbarle@regiondalarna.se 

Telefon: 0721 – 43 81 77 

 

 

 

 

 

Språkslingan Dalarna är en satsning på små barns språk där barnet och 

bilderboken är i centrum. 

Vi som samarbetar är bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och andra 

som möter det lilla barnet och dess vuxna i sitt arbete. Länsbibliotek Dalarna 

driver satsningen. 

 

mailto:malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

