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Välkommen till den tredje omgången av vad vi tidigare har kallat 
Kunskapsdagar inom det regionala samverkansarbetet kring små barns 
språkutveckling. Vårt arbete har pågått under namnet Språknätverk i 
Dalarna, men nu har vår satsning fått sitt namn – Språkslingan Dalarna!

På grund av pandemin håller vi i år Språkslingandagen digitalt. Man deltar via länk, men om 
man vill träffas lokalt i sina språknätverk och delta från samlad plats går det också bra. Viktigt 
att då tänka på är såklart att man är frisk när man ses i en rymlig lokal där det går att hålla 
avstånd till varandra.

Temat för dagen är barn och familjer med annat modersmål än svenska.

DATUM Torsdagen 21 januari 2021
TID Kl. 9–15
PLATS Dagen är digital. Du deltar via Zoom-länk som skickas ut inför dagen.
KOSTNAD Dagen är kostnadsfri
ANMÄL DIG senast 23 december via länken: 
https://forms.gle/vybUamu3grCHJ87r7

eller via QR-koden:

Språkslingandagen är för dig som möter små barn och deras föräldrar 
i din roll som bibliotekarie, logoped eller BHV-sjuksköterska, arbetar på 
förskola, öppen förskola eller familjecentral. Dagen är också för dig som är 
chef inom dessa områden eller beslutsfattare.
Dagen arrangeras av Länsbibliotek Dalarna, en del av Region Dalarna.

Språkslingan Dalarna är en samverkansprocess i länet kring små barns 
språkutveckling. Syftet är att 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 språkut-
veckling. Tillsammans bidrar vi till att skapa goda uppväxtvillkor för alla 
barn i Dalarna.

Språkslingandagen
21 JANUARI 2021
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PÅ PROGRAMMET
Eva-Kristina Salameh, med dr. och leg. logoped, arbe-
tade under många år med flerspråkiga barn vid logoped-
mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon 
har forskat framförallt om språkstörning hos svensk-arabiska 
barn, men har också deltagit i skolprojekt kring flerspråkiga 
barns skolgång.

Johanna Nordström och Lisa Wessberg projektledare 
för en kartläggning av biblioteksbehov hos befolkningen i 
Västra Borlänge.

Liksom i många andra städer i Sverige har samhällsbilden 
i Borlänge förändrats under det senaste decenniet. En 
fjärdedel av invånarna har utländsk bakgrund och det har 
bildats segregerade och socio-ekonomiskt svaga områden, 
främst i Västra Borlänge. Det har skapat utmaningar som 
trångboddhet, arbetslöshet, barnfattigdom och språkbrist.

Biblioteket har en viktig roll att fylla här – men vad har 
den här relativt nya målgruppen för behov? En stor grupp 
besöker inte biblioteket – varför inte? Hur ser situationen ut 
för målgruppen i Borlänge idag?

Johanna Stenlund är grundare av en av Sveriges största 
bokbloggar, @barnensboktips, där hon bevakar barn- och 
ungdomslitteratur. Hon frilansar som läsfrämjare, recensent 
och föreläsare. När hon inte skriver i magasinet KOKO och 
boktipsar i radio så jobbar hon i barnbokhandel och på 
bibliotek. 

KORTARE INSLAG UNDER DAGEN
Somaliska föräldragrupper för språkstimulans 
och högläsning. Karin Sandberg och Kristin Lindlöf, 
logopeder i Ludvika, berättar om sitt arbete.

Läsfrämjande föräldramöten. Pyret, litteraturprofilerad 
förskola i Insjön, berättar om sin verksamhet med litteratur.

Att prata om läsning under hembesök. Hur går ett 
hembesök av en BHV-sjuksköterska till när man träffar barn 
och föräldrar och ska prata om vikten av att läsa med sitt 
barn?


