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Språkslingandagen i januari 2021 inleddes med högläsning av bilderboken Så växer 
världen av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore. Att vi valde att öppna dagen med 
just den boken beror på att den på ett mycket tydligt men samtidigt poetiskt sätt beskriver 
barnets väg till språket. Från det mycket trygga och nära – mammas famn – och de första 
lätena och orden, till världen utanför dörren och språket som finns överallt omkring oss.

Styrkan med Så växer världen, menar Språkslingans logoped Nea Hedefalk, är att den 
förmedlar det komplexa i språket, hur det finns olika ord för samma saker, hur orden inte 
bara har ett innehåll utan också en form, och att orden kan skrivas och läsas.
 Boken handlar också om språkets väg till barnet. Hur språket möter barnet och hjälper 
barnet att växa och se världen. Med många ord blir världen större och begripligare. Språket 
är ännu större än den värld vi lever i eftersom språket är porten till litteraturen, historien, 
framtiden och fantasin.

En bok som present till alla 
fantastiska BHV-sjuksköterskor

Så växer världen. Blomman blir en lilja
och trädet man har namn på blir en alm.
Och alm och lilja lär man sig att skilja
från pelargon och björk och yuccapalm.

Ja, när det fått ett namn så blir det verkligt.
Ett troll finns lika mycket som en snok.
Och när man läser händer något märkligt:
det öppnar sig en värld i varje bok.

Länsbibliotek Dalarna har inom Språkslingan Dalarna köpt in varsitt exemplar av Så växer 
världen till alla BHV-sjuksköterskor i länet. Vi hoppas att boken kan bli en symbol för vårt 
samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård, en konstnärlig påminnelse om varför vi 
samverkar kring små barns språkutveckling. Vi hoppas också att boken kan få en plats på era 
mottagningsrum och att ni kan ha nytta av den ibland när ni möter barn och deras vuxna.
Boken kommer att skickas till varje kommunbibliotek, där ansvarig barnbibliotekspersonal 
lämnar över böckerna till er BHV-sjuksköterskor.

För frågor kring boken Så växer världen och Språkslingan, 
hör av er till: Ulrika Nygren, vårdutvecklare på barnhälsovårds-
enheten: ulrika.nygren@regiondalarna.se

Malin Magnusson Barle, bibliotekskonsulent Länsbibliotek 
Dalarna och processledare Språkslingan Dalarna: 
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se


