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Malous inspirationsväskor – för dig som arbetar med barn 
 
Falkenbergs bibliotek sökte pengar hos Kulturrådet 2007 för verksamhetsutveckling avseende 
Malous inspirationsväskor. Vi fick 200 000 för det första året. Det är tänkt att vara ett 
treårigt projekt.    
 
Det första året har utvecklats på följande sätt: Ett antal inspirationsväskor har sammanställts 
för vuxna om barn. I nuläget finns 87 väskor till utlån. Väskorna innehåller oftast mellan 5-9 
fackböcker för de vuxna och några barnböcker eller annat material för barnen. Det kan vara 
allt från spel, dockor till DVD. Tanken är att genom att hjälpa de vuxna att på ett enkelt sätt 
hitta litteratur om nyare forskning och annan inspirerande litteratur så kommer det i 
förlängningen alla barn tillgodo. 
 
 
METODER  
 
Utveckla nya former att arbeta 
Tanken bakom projektet är att nå alla vuxna som arbetar med barn upp till ca 11 år i 
Falkenbergs kommun. Vi har därför sökt oss utanför bibliotekets väggar och sökt nya 
samarbetspartners som personal inom socialförvaltningen, inom sjukvården som 
sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer, personal inom psykiatrin, genuspedagoger, 
specialpedagoger, en kulturgrupp som arbetar mot segregation. BVC-personal, förskolans - 
och skolans personal har vi ju tidigare samarbetat mycket med men det här året har 
kontakterna fördjupats. Vi har varit öppna för andra mötesplatser än biblioteket och vi har 
varit lyhörda för den kompetens och de önskemål som framförts. 
 
Utveckla väskor i olika ämnesområden 
Under året har 56 olika ämnen växt fram och 87 väskor gjorts i ordning. Vissa ämnen som är 
särskilt efterfrågade finns i flera väskor, dock är de innehållsmässigt olika. Ämnen som finns 
är Adoption, Att se med fingrarna, Barn i behov av särskilt stöd, Barn och sorg, Barn med 
flera språk, Bild och skapande (3st), Genus, (5st), Karlstadsmodellen, Mattelekar, Läsa och 
berätta (3st), Mobbning, Reggio Emilia, Sagor och sägner, Språklekar (5st), 
Teckenkommunikation, Utevistelse och många fler (se bifogad folder). 
 
Många av väskorna har skapats genom en dialog dels med dem som har kompetens inom 
respektive område, dels med brukarna. Från att ha varit till utlån endast till personal så är 
numera 15 väskor även tillgängliga för privatpersoner. Det gäller till exempel Att få syskon, 
Högläsning, Vänta barn och Föräldraskapet. 
 
Anordna studiedagar med utgångspunkt från väskorna 
Tillsammans med Regionbiblioteket Halland anordnade vi en studiedag Språkglädje –en dag 
kring barn, vuxna och vägen till ett meningsfullt liv med hjälp av språket med föreläsarna 
Johan Altoff och Lars H Gustafsson. På grund av ett stort intresse (ca 200 anmälda) så 
dubblerades studiedagen. Båda föreläsarna sammanställde var sin väska som nu finns att låna 
på biblioteket. 
 
Bedriva uppsökande verksamhet och tillsammans med brukarna använda 
och utveckla väskorna på ett aktivt sätt 
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Uppsökande verksamhet har vi arbetat med på flera plan. Det finns sedan september 2007 ett 
litet mindre mobilt bibliotek, ett fordon som åker till cirka 30 förskolor runt om i Falkenbergs 
kommun. Genom fordonets anpassning till barn och förskolepersonal kommer våra brukare 
väldigt nära och dialogen blir naturlig. Vi har också varit aktiva med att bjuda in oss till 
områdesträffar med kommunens rektorer och förskolepedagoger. Vi har också haft ett antal 
genomgångar av väskorna på föräldraträffar dels i cirkelform men också på kvällstid på 
förskolor och information på BVC för föräldrar. 
 
Deltagande i konferenser 
Vi deltog i januari på Bibliotek 2008-med fokus på verksamhetsutveckling, bättre 
bemötande och framtidens kund. Konferensen hölls i Stockholm och arrangerades i 
samarbete med DIK. 
 
Både på Bok- och biblioteksmässan 2007 och 2008 presenterades väskorna dels på 
biblioteksföreningens scen, dels i det lilla mobila biblioteket (  se ovan). Vi har berättat om 
väskorna runt om i Halland och i Småland. 
 
Bedriva PR- och marknadsföring via hemsidan, artiklar, anlitande av PR-
konsult o.s.v. 
Vi har låtit ett tryckeri trycka upp en folder som på ett tilltalande men enkelt sätt beskriver 
projektet Malous inspirationsväskor. Den är ovärderlig när det gäller att sprida information. 
Vi rekommenderar varmt att satsa på en professionellt utförd folder eller broschyr. Affischer i 
olika format finns också till. Det finns dessutom en enklare folder där alla väskor med titlar 
och övrigt innehåll finns med. Via hemsidan finns en direktlänk till en informationssida samt 
till katalogen där varje väska beskrivs. 
 
Väskorna är flera gånger omskrivna i både lokalpress och i rikstäckande media. Malou finns 
med i Förskoleforums expertpanel och svarar där på frågor om fortbildningslitteratur och 
barnböcker.  www.forskoleforum.se . En stor del av vår marknadsföring har handlat om att 
möta människor och skapa kontakter, så kallad relationsmarknadsföring. 
 
Vi har firat Världsbokdagen där barn med annat modersmål än svenska ställde ut 
egenhändigt gjorda böcker. I samband med detta fick barnens föräldrar information om 
biblioteket. En resa genom islamsk konst var en utställning som fanns på biblioteket under 
sju veckor. I samband med det bjöds, förutom allmänheten, diverse föreningar in. Båda 
arrangemangen kopplades till väskorna Kulturmöten. 
 
 
MÅL 
 
Projektets mål har varit att höja kompetensen, lyfta fram och stärka professionen för 
olika personalgrupper som arbetar med barn samt: 
 
Att starta ett gränsöverskridande samarbete mellan alla som arbetar med barn i 
kommunen 
Att alla barn ska få möjlighet att möta kompetenta vuxna 
Att förnya och fördjupa arbetet med inspirationsväskorna 
Att skapa ett material för att sprida metoder och erfarenheter inom detta 
kunskapsområde 
Att barnperspektivet sätts i centrum enligt FN:s barnkonvention 
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Att bibliotekets roll blir viktig och synligjord 
Att marknadsföra bibliotekets resurser och därmed också bibliotekspersonalens 
kunnande 
 
 
Metoderna vi har använt oss av har varit i syfte att nå projektets mål. 
Vi har kommit en bra bit på väg men ser fram emot att ytterligare  fördjupa samarbetet 
med de olika yrkesgrupperna och sprida den kunskap som finns inom biblioteket. 
 
 
 
Malou Altergård ,  barnbibliotekarie och ansvarig för projektet 
Cinna Svensson  , bibliotekarie på de mobila biblioteken och arbetar med  projektet 
Malou.altergard@falkenberg.se 
Cinna.svensson@falkenberg.se 
 
 
 



För mer information, kontakta 

Malou Altergård, Falkenbergs bibliotek
tel: 0346-886372, 

e-mail: malou.altergard@falkenberg.se

Lotta Olaisen, Ullareds bibliotek
tel: 0346-886376, 885332, 

e-mail: lise-lotte.olaisen@falkenberg.se

Ämnen för bokväskorna är bl a: 

Adoption, Att inte se, Barnpsykologi, 

Barn: mat och hälsa, Barn i behov av särskilt stöd, 

Barn i svåra situationer, Barn och sorg, 

Barnkonventionen, Bilderboken, Bild och skapande, 

Familjebildningar, Föräldraskapet, Genus, 

Karlstadmodellen, Kulturmöten, Leken, 

Läsa och berätta, Mattelekar, Musik, 

Nybliven förälder, 

Pedagogik i förskolan, Språkutveckling, 

Teckenkommunikation, Utevistelse, 

Vänta barn

Om du vill se exakt vilka böcker som fi nns i de olika bokväskorna 

– gå in på www.falkenberg.se/bibliotek. I bibliotekskatalog - sök 

på ”bokväska”. Klicka sedan på ”Utförlig kataloginfo”.

FÖR DIG SOM JOBBAR MED BARN

FALKENBERGS KOMMUN

Tel: 0346 - 88 63 70, 88 63 80
email: biblioteket@falkenberg.se 

www.falkenberg.se/bibliotek



Jag heter Malou Altergård 

och arbetar på Falkenbergs 

Bibliotek. Hur skall man 

kunna hjälpa och tipsa om 

nya bra böcker för dig som 

arbetar med barn? Det har jag funderat över. 

Ofta kan det vara svårt att få en överblick över ut-

budet och att hitta aktuella och intressanta böcker. 

För att underlätta och inspirera till läsning har jag 

därför tagit fram ett antal inspirationsväskor i olika 

ämnen för dig och dina kollegor. Välkommen till 

biblioteket så berättar vi mer.

mvh Malou 

P.S. Det är glädjande att få 

berätta att jag har blivit vald till 

Årets Barnbibliotekarie 2007!

Vi har många välfyllda väskor att välja mellan 

inom olika ämnesområden – se listan nästa sida. 

En inspirationsväska kan innehålla 5 – 8 fack-

böcker för vuxna samt någon barnbok eller annat 

material för barnen. Vi vänder oss främst till dig 

som arbetar med barn upp till ca 11 år. 

Du skall här kunna få tips på litteratur, inspiration 

och nya tankar. Väskorna förnyas kontinuerligt 

så innehållet är alltid aktuellt. I varje väska med-

följer även en s k ”loggbok” där du kan skriva ner 

synpunkter och tips till oss på biblioteket men 

även till nästa låntagare. 

Låt mig få inspirera

Här visas innehållet i bokväskan 
”Läs och berätta I” 

Väskor för alla behov


