
 
 
Så här använder du språkväskan 
 

Språkväskor finns på länets BVC, bibliotek och Öppna förskolor/ 

familjecentraler. De har tagits fram inom utvecklingsprojekten  

Språket typ, redan på skötbordet och Språknätet.  

 

Mängden forskningsresultat som visar på betydelsen och effekten av att  

tidigt stimulera små barns språk i familjen är överväldigande. 

Språkväskorna är ett redskap i det arbetet. Du kan också använda dig av 

filmen Språknätet samt foldern Ett barn – flera språk som är översatt till 

flera språk.  

 

”Att ha roligt, det är det läsandet går ut på” 
Anna-Clara Tidholm, författare till Knacka på!, en av gåvoböckerna 

 

• Se till att språkväskan hänger på ett synligt ställe och ta 

fram den när du pratar om barns språkutveckling. 

 

• Redan vid fyra till fem månaders ålder är barnet 

intresserat av att med din och föräldrarnas hjälp ta del 

av språkväskans innehåll. 

 

• Fånga i första hand barnets uppmärksamhet med 

språkväskans innehåll. Låt föräldrarna själva upptäcka 

att barnet så tydligt visar sitt intresse.  

 

• På familjecentral, Öppen förskola och bibliotek 

fungerar väskan som en symbol för det gemensamma 

  

uppdraget – barns språkutveckling. På BVC ingår 

språkväskan i det ordinarie programmet men även inom de 

övriga verksamheterna kan väskan vara ett redskap vid 

föräldraträffar, babybokprat, fortbildningstillfällen m.m. 

 

• Prata med föräldrarna om hur man kan läsa tillsammans och 

att det är ett roligt sätt att umgås. Berätta t.ex. om 

 

o   betydelsen av att sitta bekvämt och att ha både 

kropps- och ögonkontakt med barnet. 

o   att man inte måste läsa texten som den står. Man kan 

peka på och prata om bilderna precis som man själv 

vill och på sitt eget språk; pratläsning eller 

dialogläsning. 

o   att man kan dramatisera lite när man läser – använda 

olika röster, miner och gester. Det fångar barnets 

intresse. 

o   att det är viktigt att både vänta in och fånga upp 

barnets kommentarer – även gesterna och ljudanden. 

Det är så barnet lär sig turtagning. 

o   att det är i samtalet kring boken som små barn 

utvecklar sitt språk. 

 

Mer inspiration hittar du i foldern Du och ditt barn som 

finns i väskan. 

 
På varje BVC, bibliotek och Öppen förskola/familjecentral finns en 

kontaktperson för Språknätet. Läs mer om arbetet i lokala språknät på 

Språknätets webb: www.spraknatet.se. Där kan du också beställa 

material som foldrar, affischer, gåvokort och komplettering av innehåll 

till språkväskor. Vid behov görs nya språkväskor. 

 

http://www.spraknatet.se/
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