
• Materialet är tänkt att fungera som ett stöd i planerandet och  
 genomförandet av föräldragruppstillfälle om barns språkliga och  
 kommunikativa utveckling. Förhoppningen är också att materialet  
 bidrar till att föräldrar får samma information, tips och inspiration  
 kring hur de kan stimulera sitt barns språkutveckling. 

• Materialet består av ett blädderblock där framsidan riktar sig till  
 föräldrarna och baksidan innehåller den information som BHV- 
 sjuksköterska/bibliotekpersonal presenterar. Blädderblocket kan  
 man lätt ta med sig om grupptillfället äger rum i en lokal där  
	 datorutrustning	saknas.	Presentationen	finns	även	i	Power-Point- 
 format. 

• Materialet används med fördel av BHV-sjuksköterska och  
 biblioteks personal tillsammans. Första delen handlar om barns  
 kommunikativa utveckling och andra delen är mer kopplad till  
 att läsa tillsammans etc. Tanken är att första delen presenteras av  
	 BHV-sjuksköterska	och	andra	delen	(efter	sidan	om	flerspråkighet)	 
 av bibliotekspersonal. Har man inte möjlighet att hålla föräldra-  
 gruppen tillsammans ska materialet ändå kunna användas och den  
 som håller i grupptillfället presenterar då hela innehållet. 

• Syftet är i första hand att informera och inspirera föräldrarna, inte  
 att ge pekpinnar. Försök gärna få åhörarna delaktiga, exempelvis  
	 genom	de	diskussionsunderlag	som	finns	i	materialet.	Hur	och	om	 
 diskussionsunderlagen används är valfritt. Lägg gärna till egna  
 diskussionsfrågor.   

• Du kan själv välja hur mycket av informationen på baksidetexten du  
 säger eller om du hellre förklarar på annat sätt. Nyckelorden är  
 fetstilade som ett stöd. 

• Förslagen på sånger och ramsor är endast att se som tips och  
 inspiration. Det är fritt fram att välja annat material att visa/göra. 

• Tidsåtgång för att gå igenom materialet/presentationen är  
 ca 20–30 minuter. 

• Tips!	Visa	gärna	filmen	från	Göteborgs	bibliotek	Läs högt för  
 barnen,	speltid	01:45	min.	Om	tid	finns	kan	du	även	visa	filmen		
 Från födseln till de första orden från Hitta språket, speltid: 18:10 min.

• Uppkommer frågor om små barns användning av skärmar, appar  
 och dylikt hänvisas i första hand till information på Rikshandboken:   
 http://www.rikshandboken-bhv.se/   
 Texter/Barn-och-media/Digital a- 
 medier/ samt bild- och diskussions-   
 materialet Familjeliv, små barn  
 och medier, framtaget av  
 Statens Medieråd:  
	 www.statensmedierad.se.
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