
Språkslingan Dalarna

RUM FÖR LÄSNING

&

LÄSFRÄMJANDE VÄNTRUM



En samverkansprocess

kring små barns

språkutveckling

Språkslingan Dalarna

Att gemensamt arbeta över 

professionerna för att ge små barn i 

Dalarna en så god språkstart som möjligt 

i livet, genom att uppmuntra de vuxna 

runt barnet att se på läsning som en väg

att stötta barnets språkutveckling.
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GODA UPPVÄXTVILLKOR 

FÖR ALLA BARN

I DALARNA
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Bibliotek

Förskola

Studie

förbund

Barnets
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Syskon
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vården

Öppen 
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Mödra
vården
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Till 

alla

GENERELLA

INSATSER

REGIONAL GÅVOBOK

FOLDER

RUM FÖR LÄSNING

PROGRAMVERKSAMHET

RIKTADE

INSATSER

?

KOMMUNAL GÅVOBOK

PIXIBOK

FÖRÄLDRAGRUPPER

Vuxna 

= läsare + 

läsande 

förebilder
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Generella insatser

RUM FÖR LÄSNING

bild: Läsande väntrum, Familjecentralen VillGott i Ludvika.

• Biblioteksrummet

• Läsfrämjande väntrum 

(ex. BVC, familjecentral)

• Förskolans läsmiljöer
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Generella insatser

RUM FÖR LÄSNING

Läsfrämjande väntrum



BARNS GODA 
HÄLSA/LIVSVILLKOR

VÄNTRUMMEN

LOGOPEDI?

Medel för

Medel för

• Vad är lek?
• Hur främjar leken 

läsning och 
anknytning?

• Vad är anknytning?
• Hur (och när) sker 

anknytning?
• Hur skapar man bra 

förutsättningar för 
anknytning?

FOLKTANDVÅRDEN?

MVC

ÖPPNA 
FÖRSKOLAN

FAMILJECENTRALER

LUDVIKA VILLGOTT –
BRA EXEMPEL

Referens-personer

LÄSNING

ANKNYTNING

Medel för

• Vad är ett väntrum?
• Vems är väntrummet?
• Info i väntrummet?

LEK

Medel för

BVC

• Vad är läsning?
• Vad är bild?
• Vad är media?
• Hur skiljer sig 

dessa åt?
Vad är 
gemensamt?

SOCIAL
TJÄNST

BIBLIOTEK



SYFTE/MÅL

Stärka barns språkutveckling
Öka läsandet
Öka kunskap om barns språk
Förstärka budskap om anknytning och läsning
BOKEN!

Biblioteket ut i samhället

Nyttja låga trösklar

Stärka det arbete som redan görs

Kommunicera!

Väcka glädje för läsning i tidig ålder
Främja samspel och kommunikation
Vara en rollmodell för blivande föräldrar

Skapa en lugn miljö
Att läsa en bok = en mysig stund

Tillgodose barns rätt både till kultur och till information 
(exempelvis patientinformation) på lagom nivå och på olika 
språk

Lugna barn inför besöket.
Skapa samhörighet mellan föräldrar och barn.

Bild & Form vill utveckla arbetssätt/metoder 
(”Gestaltad livsmiljö”)

Länsbiblioteket/biblioteken vill utveckla 
arbetssätt/metoder

Skapa samverkan

Utveckla nya arbetssätt för väntrumslitteraturen på Falu 
lasarettsbibliotek

Utveckla nya metoder för hur biblioteket jobbar med 
barn- och väntrumslitteratur.

Skapa kontakter mellan vårdpersonal och 
bibliotekspersonal.

1: första hand 2: andra hand

Målgrupper:
• Barn 0-3 år
• Barn med 

utmaningar
• Barn och föräldrar 

med annat 
modersmål

• Barn (alla åldrar)
• Föräldrar
• Blivande föräldrar
• Yrkesverksamma 

som möter barn
• Vuxna som möter 

barn

Perspektiv
Funktionsvariationer
Diagnoser



Möjligheter och hinder

Möjligheter och lågt hängande frukter

• Tid/arbetstid

• Budget

• Hygien/hygienregel

• Synergieffekter med redan pågående arbete/projekt

• Samverkan!

• Läsande väntrum torde generera minde arbete för personal vad 
gäller rengöring och städning.

• Förstärker budskap om vikten av att läsa

• Goda kontakter och inarbetade rutiner hos olika verksamheter 
med väntrumslitteraturen. 

• God kännedom om patientinformation för barn och för föräldrar.

• Årlig budget avsedd för just väntrumslitteratur.

• Vi jobbar i samma hus. Nära att träffas.

Utmaningar/hinder/ramar

• Tid/arbetstid

• Budget

• Hygien/hygienregel

• Ansträngda verksamheter

• ”revirtänk”- min arbetsplats

• Tid.

• Pandemin. Just nu finns ett förbud på regionen mot att ha böcker 
i väntrum. Hur länge kommer förbudet att ligga kvar?

• Sjukvårdspersonalen kanske tycker att det räcker med 
väntrumsböckerna. Man är nöjd.

• Många väntrum är både för vuxna och barn.

• Verksamheterna kan vilja ha eget material i väntrummen. Vi kan 
ha olika syn på vad som är bra litteratur att ha i väntrummet.


