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Med språket framför sig – redskap för språkstimulans för de allra minsta.  
 
Introduktion. 
Projektet har genomförts i Västerbottens och Hallands län. Tanken med 
att arbeta med två sinsemellan så olika regioner var att erfarenheter från 
respektive län skulle befrukta varandra.  
Detta har också skett då projektet genomförts utifrån lokala 
förutsättningar.  
De som medverkat i projektet är Länsbiblioteket i Västerbotten, 
Regionbiblioteket i Halland, barnhälsovården i Västerbotten och 
Halland, Studieförbunden ABF 
(Arbetarnas Bildningsförbund) och SV (Studieförbundet Vuxenskolan) 
i Västerbotten och Halland samt En bok för alla.  
Projektet har fått ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd. 
 
Bakgrund 
Många nyblivna föräldrar behöver stöd, inspiration och kunskap om barnets väg till språket. 
BVC når i stort sett alla föräldrar och barn i Sverige – och är därför en utmärkt plattform för 
kunskapsspridning. Detta ville projekt ta vara på och är unikt eftersom det vänder sig till de 
allra yngsta barnen, från c:a 6 månaders ålder och deras föräldrar. 
 
Syftet med Projektet  

• Att främja barns språkutveckling redan från spädbarnsåren 
• Att öka BVC-personalens kunskap om barns språkutveckling och föräldrarnas 

betydelse för densamma 
• Att intressera och inspirera föräldrar att läsa för sina små barn 
• Att öka samverkan mellan studieförbunden, BVC och biblioteken lokalt 
• Sprida kunskap om barns språkutveckling till svenska föräldrar och föräldrar med 

annat hemspråk. 
 
Metod. 
”Med språket framför sig” är ett projekt som under två år arbetat för att stötta personal på 
BVC och bibliotek i deras arbete med språkstimulering för små barn. Vi ville stimulera 
personalen att inspirera föräldrarna till de yngsta barnen att sjunga, rim- och ramsa, prata med 
och läsa för sina barn. Och att visa på den skatt av böcker och annat material som finns på 
våra bib liotek 
Genom fortbildningen med BVC-sköterskor, bibliotekarier och studieförbundens personal 
fick vi ta del av erfarna barnpedagogers kunskaper om barnens väg till språket. Denna 
medvetenhet samt de inblandades kompetens blev konkret genom tillkomsten av 
Språkväskan. Här fick BVC-personalen ett arbetsverktyg som gillades av många, inte minst 
barnen. Språkväskan finns på samtliga BVC-mottagningar och ett flertal bibliotek i 
Västerbottens och Hallands län. 
Under projektet har även studiecirklar med olika innehåll arbetats fram och erbjudits föräldrar 
och barn. I en studiecirkel får föräldrar möjligheten att fördjupa sin medvetenhet om barnens 
väg till språket på en mängd olika sätt: babyrytmik, gör din egen språkväska. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sammanfattning. 
 Det är här för tidigt att bedöma effekterna av vårt arbete. Men vi vill ändå tro att den 
samordning av ”goda krafter” som vi påbörjat är en framgångsväg för att ge stöd till alla 
föräldrar med barn som står där med språket framför sig. 
De slutsatser vi kan dra är att såväl fortbildningen som utdelningen av Språkväskan blev 
tillfällen då människor från de olika världarna möttes, fick ansikten och namn på varandra. 
Det gör att kontakterna i framtiden blir lättare att upprätthålla.  
En idé- och metodskrift om projektet har framtagits. En utvärdering skrivs för närvarande och 
kommer att lämnas in till Kulturrådet. 
 
Språkväskan kommer att lysa med sin närvaro länge efter projektslutet.  
 
För mer information se 
http://www.regionhalland.se/extra/pod/?action=pod_show&id=260&module_instance=2 
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