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Tänk dig glädjen att få födas rätt in i språket och litteraturen! 

  

 
Ill: Gunna Grähs 

 
 

 
Vi har från Regionbiblioteket och några kommunbibliotek tagit initiativ till en ökad 
samverkan med samordningsansvariga för barnmorskemottagningarna i 6 kommuner i Västra 
Götaland. Vi vill i nära samverkan med familjecentraler och barnmorskemottagningar 
utveckla ett positivt samarbete kring litteratur och läsning för målgruppen blivande mammor 
och pappor. 
Blivande föräldrar kan uppmärksammas på att barnet de väntar redan har börjat sin 
språkutveckling. Att sjunga, läsa och berätta tillsammans med sitt lilla barn från första början 
ökar anknytningen mellan föräldrar och barn. Rim, ramsor, sånger, berättande och högläsning 
är uppskattat och ett nöje för både föräldrar och barn. Här har också pappan en mycket viktig 
roll att fylla från allra första början. All forskning visar på att god språkutveckling och 
läsförmåga är direkt kopplade till tidiga möten med litteratur. 
Blivande föräldrar kan genom sin familjecentral/barnmorskemottagning få information om 
föräldrahyllan på det lokala biblioteket, bibliotekets öppettider och att det finns tillgång till 
utbildad personal som kan hjälpa till. En bibliotekarie kan medverka i föräldragrupper för 
blivande föräldrar och berätta om bibliotekets utbud. Kanske starta en läsecirkel på biblioteket 
tillsammans med intresserade blivande föräldrar som också bidrar till ökad social 
gemenskap. 
”Tänk dig glädjen att få födas rätt in i språket och litteraturen!” är ett utvecklingsprojekt under 
2007. Projektet är ett samarbete mellan Regionbibliotek Västra Götaland och biblioteken i 
Borås/Norrby, Götene, Herrljunga, Lidköping, Mariestad, Mölndal/Lindome och 
Primärvården/Barnmorskemottagningarna. 
Projektet har stöd från Statens Kulturråd. 
För mer information, kontakta: 
Ewa Kollberg 
ewa.kollberg@vgregion.se 
Tel: 031-705 16 88 
Mobil: 0706-52 02 13 
 
 

 
 
 
 



Syfte 

Initiera samverkan mellan barnmorskemottagningar och bibliotek i några kommuner i Västra 
Götaland och under 2006/2007 utarbeta modeller i samarbete med barnmorskemottagningar 
för hur detta skulle kunna utformas.  
Biblioteket utgör en utmärkt informationskälla redan för de blivande föräldrarna och genom 
ett nära samarbete med MVC skulle biblioteket t.ex. kunna skicka ut material om vad man 
från bibliotekets sida kan erbjuda. Det kan gälla information om föräldrahyllan, äppelhyllor, 
föräldratidskrifter, bokning av dator, öppettider och tillgången till utbildad bibliotekspersonal 
som kan stödja föräldrarna i att söka relevant information. Biblioteket skulle också kunna 
finnas med under föräldrautbildning före förlossningen. På denna utbildning deltar oftast båda 
föräldrarna, och forskning visar vilken avgörande roll läsande pappor spelar som förebild för 
sina barn. 
Biblioteket skulle då också få möjlighet att informera om vikten av att tidigt introducera 
språket för sina barn. Alla nyblivna föräldrar deltar inte i BVC grupperna för nyblivna 
föräldrar – detta arbete skulle kunna leda till att fler föräldrar nås med information om 
bibliotekets resurser. Ett sätt att möta föräldrarna skulle kunna vara att genom biblioteket 
starta en läsecirkel med blivande föräldrar – gruppen kunde träffas på biblioteket och 
bibliotekarien ge en kort introduktion, därefter kunde gruppen ha några träffar med diskussion 
och tips om material.  
Biblioteken skulle också kunna utveckla innehåll och placering när det gäller föräldrahyllan. 
Detta därför att förstagångsföräldrar kan ha svårt att hitta in på barnavdelningen för att hitta 
föräldrahyllan. Dessutom kan information skickas ut till föräldrarna via MVC om var 
föräldrahyllan är placerad, ge exempel på titlar, bibliotekets öppettider m.m. Som blivande 
förälder är det inte säkert att man vet vad det är exakt man har behov av att veta, utan vill mer 
ha en översikt för att skapa sig ett sammanhang av vad den nya rollen som förälder innebär. 
På föräldrahyllan kan det finnas information om många olika områden som alla rör 
föräldrarollen ur olika aspekter. 
  



* Projektplan Barns väntan... 
 
Bakgrund: 
Till Sverige kommer barn och ungdomar utan föräldrar. I sydvästra Sverige kommer de allra 
först till Tulebo i Kållered som framförallt fungerar som sluss. I Västra Götaland kommer de 
flesta sedan till Gårevik på Orust eller till Lilla Edets barn- och ungdomsboende. Sammanlagt 
finns ca 30 platser. 
 
För dessa barn blir det mycket väntan, väntan på att deras asylärende ska behandlas, väntan på 
att få stanna eller avvisas. 

 Biblioteket blir för många en mötesplats, ett av de första offentliga ställen där de möter det 
 svenska samhället. De använder datorer, frågar efter musik, böcker, tidningar och film. 
 Nyfikenhet är en viktig drivkraft och på biblioteket finns möjlighet att möta både sitt 
 eget land och det nya landet. Ibland är det svårt för biblioteken att få fram musik och 
 film från olika håll i världen. 

 
Syfte: Orusts, Lilla Edets och Mölndals kommunbibliotek vill genom biblioteks- och 
kulturaktiviteter ge barn som kommer ensamma till Sverige som flyktingar uppmärksamhet, 
glädje, kunskap, större trygghet och ökad självkänsla. 
 
Verksamhet:  
Hitta former för samarbete mellan biblioteken, Migrationsverket och andra samarbetspartner 
som skola och studieförbund. Inventera behov, skapa nätverk, förmedla kunskap och 
erfarenheter. 
 
Initiera kulturaktiviteter utifrån de behov och möjligheter som finns på respektive ställe. 
 
Undersöka möjligheter att bygga upp en depå med musik och film, kartlägga och 
dokumentera inköpskanaler och underlätta samverkan mellan de tre kommunbiblioteken och 
ungdomsenheterna. 
 
Projekttid: 2005 
 
 


