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1. Bakgrund och syfte – varför en pilot?
Beslut om genomförandet av Språkstart Halland kommer från Region Halland och är en
hälsofrämjande satsning till hela familjen med små barns språkutveckling i fokus. Satsningen riktar sig
till barn från 6 månader med syfte att inspirera, stötta och öka medvetenheten hos föräldrar om
deras betydelsefulla roll i sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling. Denna utveckling har
stark koppling till individens framtida psykiska hälsa.
Språket hos det lilla barnet utvecklas i huvudsak under barnets första år. Särskilt viktiga är de vuxna
som finns i barnets närhet, oftast dess föräldrar. Det är genom samspelet mellan föräldern och
barnet som utvecklingen sker och hemmet är den plats där läsintresset tar form. Att föräldern
regelbundet stödjer sitt barns läsutveckling spelar en avgörande roll för barnets läsmotivation och
läsfärdighet. Det finns i forskningen många goda exempel som alla visar på att en god språklig start i
livet ger långsiktiga effekter. Läs mer i Jonas Anderssons rapport Med läsning som mål (Kulturrådet
2015).
Halmstads kommun beslutade att genomföra Språkstart Halland som ett pilotprojekt. Beslutet om
pilotprojektet kom efter en kartläggning som gjordes för att identifiera samverkan över
professionsgränserna kring barns språkutveckling. Kulturförvaltningen (KUF) och Biblioteken i
Halmstad samarbetar med många olika professioner, både inom kommun och region. Tack vare
denna kartläggning synliggjordes att det inte görs så många språkstimulerande insatser mot barn
som är under ett år, och absolut inte under halvåret. Eftersom Språkstart Halland riktar sig mot den
målgrupp där vi identifierat bristande insatser från bibliotekens sida ville vi undersöka
förutsättningarna för att jobba med denna satsning. Syftet med piloten har varit att, förutom testa
hembesök som arbetsmetod och kartlägga resurser i form av tid och personal, arbeta fram kvalitativa
arbetsformer med långsiktig hållbarhet för ett eventuellt fortsatt arbete med Språkstart Halland.
Förutom att stärka föräldrarnas roll i sina barns språkutveckling, såg vi även en möjlighet till
utveckling av den samverkan som redan finns mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola som en
stor vinst. Genom att möta vårdnadshavare utifrån en gemensam kunskap säkerställs kvaliteten.
Pilotprojektet genomfördes som ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF), KUF
och Region Halland, där KUF har stått som huvudansvarig.

2. Förutsättningar och metod
Rekrytering och finansiering
Biblioteken i Halmstad sökte pengar från Ökade livschanser för unga, och detta blev beviljat 2018.
För dessa pengar anställdes två personer på vardera 75 % under 6 månader med start i juli 2018.
Projektet förlängdes sedan med ett halvår och under våren 2019 finansierades tjänsterna av
Biblioteken i Halmstad, med startbidrag från Region Halland. Materialet som delats ut har Region
Halland stått för. Till projektet rekryterades Hanna Sandblom, som arbetat som barnbibliotekarie vid
närbiblioteken i Söndrum och Oskarström. Hanna har arbetat med inriktning mot de yngsta barnen
och har en god kunskap om målgruppen. Den andra språkstartaren som anställdes var Fredrik Holm
som arbetat som bibliotekarie i Falkenberg. Även han har under en stor del av sitt yrkesliv arbetat
med de yngsta barnen och med att inspirera föräldrar att läsa för sina barn.
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Urval – geografiskt och tidsmässigt
Redan i pilotens inledande faser beslutades det att satsningen främst ska nå barn i socioekonomiskt
utsatta och flerspråkiga områden. På samma sätt har flera av de satsningar som gjorts i Bokstarts1
anda genomförts runt om i landet. Halmstads kommuns tätorter och stadsdelar delades in i
”nödvändiga”, ”angelägna” och ”önskvärda områden”. Beslutet föll på Getinge, som är en tätort
drygt 2 mil norr om Halmstad och Vallås som är en stadsdel. Båda dessa tillhör ”nödvändiga
områden”2. Men vi ville även utmana satsningen genom att inkludera ett socioekonomiskt starkt
område, och det blev stadsdelen Söndrum (”önskvärda områden”). Det var i ett socioekonomiskt
starkt område som det tidigare från en förskola uttryckts en stor oro för barnens språkutveckling,
därför är det av stort intresse att arbeta språkutvecklingsinriktat även där. Dessa tre områden
ansågs, efter beräkningar på antal födda barn från tidigare år, utgöra ett lagom stort antal barn för
pilotens omfattning. När det gäller den tidsmässiga avgränsningen i födelsedata valde vi i första läget
barn födda mellan 180220 och 180630 och som alltså skulle bli 6 månader från slutet av augusti till
årsslutet och projektets första tänkta sluttid. Med tanke på att vi började i juli och skulle hinna starta
upp projektet samt hinna skicka ut inbjudningar var slutet av augusti en rimlig tidpunkt för första
besöket. Gällande våren valde vi att ta intervallet 180701–181130 (dock uppdelat på två
beställningar för bättre aktualitet). Vi valde att inte beställa adresser på barn som skulle bli 6
månader i juni -19 då vi behövde tid för utvärdering samt att vi räknade med att vissa ombokningar
skulle ”spilla över” in i början av juni.

Administration – logistik och juridik
För att få kontakt med familjerna behövde vi veta vilka de är. Med hjälp av de olika
upptagningsområden som BUF använder för att planera barnomsorgen fick vi hjälp med vilka
postnummer som hör till Getinge, Söndrum och Vallås. BUF kunde egentligen ge oss hela listan med
alla adresser till de barn vars föräldrar vi ville komma i kontakt med, men efter att ha diskuterat
frågan med en kommunjurist fick vi veta att olika förvaltningar inte får dela personuppgifter mellan
sig, utan samtycke från föräldrarna (i och med GDPR). Och samtycke kunde vi inte få eftersom vi inte
visste vilka barnen var. Så efter mycket bollande fram och tillbaka insåg vi att trots att vi hade listorna
inom räckhåll behövde vi beställa adresserna från Skatteverket. Första beställningen vi gjorde var
som tidigare nämnts för hela hösten 2018, medan vi under våren valde att dela upp beställningarna
och beställa för tre månader i taget. Vi upptäckte nämligen att adresslistan inte var helt uppdaterad
om vi beställde för en lång period, eftersom familjer både hann flytta ifrån och in i områdena vi skulle
besöka.
Familjerna kontaktas ca en vecka innan vårt planerade besök. Korten är utformade med en
förklarande text kring satsningen och varför vi vill komma. Vi skriver det datum och det klockslag som
vi kommer, och familjen uppmanas att ta kontakt med oss om de vill av- eller omboka. Om vi inte hör
något från familjen åker vi dit på den utskrivna dagen/tiden. Vi bifogar även visitkort med foto.
För att hålla koll på vårt besöksschema, men utan att avslöja personuppgifter, kodade vi alla adresser
med en områdesförkortning och en siffra, till exempel Sö1, Va1, Ge1 osv. På detta sätt kunde vi ha
besöksschemat i ett Excel-dokument på bibliotekets interna nätverk, där vi fick en bra överblick och
enkelt kunde göra ändringar och anteckningar. På adresslistorna skrev vi också upp dag och tid för
1

Bokstart är en nationell satsning som bygger på hembesök. Se bokstart.se
Ett annat nödvändigt område som hade varit intressant är Andersberg men där pågick ett annat projekt under
samma tid.
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besöket och dessa listor låste vi in i ett skåp när vi inte använde dem.
De familjer med 6-månadersbebisar vi besökte under hösten 2018 fick en förfrågan om ett nytt besök
från oss under våren 2019, när barnet är runt 11 månader. De som tackade ja till detta fick skriva
under ett samtyckesavtal, ett ”barnkort”, där de tillät oss spara barnens namn, födelsedata och
adress. Detta underlättade för kontakten under våren, då föräldern även ombads skriva
mobilnummer och e-postadress. Nu kunde vi på ett enklare och snabbare sätt ta kontakt inför
återbesöket. Här noterade vi också vem av oss som gjorde besöket i de få fall vi inte var båda två. Vi
noterade också om besöket skedde på biblioteket. Dessa barnkort satte vi i en pärm och höll inlåst på
samma ställe som adresslistorna.
Det hände att ingen öppnade när vi ringde på. Vi hade med oss färdigtryckta lappar med en text som
förklarar att vi varit där och med uppmaningen att familjen kunde ta kontakt med oss för att boka in
en ny tid. Där föreslog vi även möjligheten att träffas någon annanstans, till exempel på biblioteket.
På baksidan av lapparna stod samma text på engelska.
Inbjudningskort, barnkort för samtycke och lappen vi lagt i lådor hos de som inte varit hemma finns
att se som bilagor.

Att arbeta med hembesök
Hembesök som arbetsmetod var helt nytt, både för oss och för organisationen. Det första vi gjorde
var att försöka läsa på så mycket vi kunde. Till exempel har Bokstart gett ut rapporter och
sammanställningar där vi kunde ta del av deras erfarenheter av framgångar och motgångar. Vi tog
även kontakt med andra förvaltningar inom Halmstads kommun som arbetat med hembesök, till
exempel Förebyggande enheten inom socialförvaltningen. Eftersom piloten startades upp under
semestertider var det svårt att få tag i folk, vi försökte till exempel komma i kontakt med BVCsjuksköterskor för att få höra om deras upplevelser av hembesök, men där fick vi inget napp.
Däremot fick vi möjlighet att gå bredvid vår språkstarts-kollega Åsa Engberg i Hylte kommun.
Vi skrev ihop ett manus att ha som grund under hembesöken. Vi har inte kunnat gå efter det till
punkt och pricka eftersom vi först och främst måste anpassa oss till den familj vi är hos, men
manuset har varit till stor hjälp och stöd så att inget viktigt glöms bort. Vi kan konstatera att
processen med att ta fram manuset nog var viktigare än slutprodukten. Vi var tvungna att resonera
oss fram till vad vi ville få sagt och hur vi ville få fram det. En kollega på stadsbiblioteket hjälpte oss
att komma i kontakt med en familj med barn i rätt ålder som vi fick göra ett testbesök hos och det
var otroligt värdefullt. Här fick vi testa vårt manus och vi fick också prova att presentera materialet
som referensgruppen för Språkstart Halland arbetat fram. Föräldrarna gav oss efteråt värdefull
återkoppling på hur de upplevde besöket som vi tog med oss i det fortsatta arbetet.
Ett hembesök (6-månader) går till på följande vis: Vi åker till den aktuella adressen och ringer på. Vi
ser till att våra ansikten är synliga, och att språkväska och logga syns. När dörren öppnas säger vi att
vi är från Språkstart Halland och frågar om de fått vårt brev. Väl inne frågar vi familjen var vi kan sitta
och att vi rättar oss efter dem. Efter lite trevligt småprat börjar vi presentera innehållet i
språkpaketet (språkpaketens utformning och innehåll beskrivs i en av bilagorna), och detta görs på
ett lättsamt sätt utan pekpinnar. Om det finns storasyskon hemma, och vi känner att dessa är
uppmärksamhetskrävande och gör att föräldern har svårt att koncentrera sig på oss, erbjuder sig en
av oss att läsa för syskonet. Vi ska som språkstartare använda Språkstart Hallands tonalitet och
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förmedla inspiration, lustfylldhet, trovärdighet, lekfullhet och enkelhet. Vi använder gärna ord som
”kul, skoj, berätta, lyssna, peka, tillsammans, roligt, positivt” och undviker andra som till exempel
”ska, måste, bör, information, upplysande, myndighet”. Återbesöket (11-månader) följer
ovanstående med det tillägget att här kan vi vara lite mer personliga, utan att bli privata, eftersom vi
träffats en gång innan.
I uppdraget ingick det även att testa andra metoder än traditionella hembesök. Vi hade hört talas om
att man i andra projekt testat att träffa flera familjer samtidigt, men i hemmiljö. Lite influerat av så
kallade homepartyn som vissa företag använder sig av för att sälja kläder eller annat. Vi kom dock
inte fram till något rimligt sätt att bjuda in till något sådant eftersom det bygger på att föräldrarna
känner varandra sen innan. Vid två tillfällen har vi ändå fått möjlighet att testa detta men det har
varit på initiativ av föräldrar som känner varandra och spontant hört av sig och tyckte att det blev
smidigast, efter att de fått inbjudan till separata hembesök från oss. Vissa av träffarna som blev på
biblioteket istället för i hemmet, p.g.a. att man inte velat ses i hemmet eller att vi inte haft några
lediga tider, har också skett med två familjer samtidigt. Dessa har alltså inte känt varandra sen innan.

Sångstunder – ett komplement för lokal förankring
Ingen av oss språkstartare har haft tjänstgöring på de olika närbiblioteken under piloten. För att få en
koppling till det lokala närbiblioteket har vi istället bjudit in till sångstunder vissa fredagar. Vi har
poängterat enkelheten i det; det har inte varit krav på anmälan och det har alltid varit gratis. Man
kommer och går som man vill, och det gör inget om man kommer för sent. Allt för att hålla nere
trösklarna så mycket som möjligt. En del familjer kunde/ville inte ta emot oss i sina hem. Då var
sångstunden ett bra tillfälle att bjuda in dem till för att sen sitta ner och prata tillsammans och
överlämna språkpaketet.

Dokumentation
Ett sätt att hjälpa oss att hålla reda på alla besök var att skapa webbaserade enkäter, där vi själva
fyllde i uppgifter efter varje genomfört besök. Här kunde vi sammanställa statistik över hur många
besök vi genomfört, hur många som ombokat, hur många mammor respektive pappor vi träffat o.s.v.
Det är på dessa enkäter statistiken i denna utvärdering bygger. För att underlätta för vårt arbete
beslöt vi även tidigt att skriva loggbok varje dag. Denna text har varit ovärderlig i vårt arbete när det
gäller att blicka bakåt och skilja den ena dagen från den andra. Här kunde vi även få med känslor och
upplevelser som är viktiga för oss i vårt utvärderingsarbete och som inte framkommer i en
statistikenkät.

Lokala samarbeten
Vi har lagt stor vikt vid att BVC och öppen förskola ska vara medvetna om oss och vad vi gör. Vi har –
så långt det varit möjligt – besökt de olika BVC:na och öppna förskolorna i våra områden, och givetvis
närbiblioteken. Där vi inte lyckats få till ett fysiskt möte har vi skickat information och affischer som
kan sättas upp i väntrum och på anslagstavlor. Vi har hela tiden varit ute efter att skapa en
igenkänning; att se vår logga på en affisch på öppna förskolan, biblioteket eller sitt BVC gör att
föräldrarna lägger märke till samma logga som är tryckt på utsidan av kuvertet när vi skickar brev.
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Språkpaketen
Ett annat samarbete har vi ju haft med Region Halland som försett oss med språkpaketen som vi
delat ut samt övrigt material. Exakt vad paketen innehåller beskrivs i en av våra bilagor. Denna
pilotstudies syfte är inte att utvärdera materialet men vi kan kort säga att det fungerat bra och tagits
emot väldigt väl. Förutom böcker är det med ett gosedjur (Sprallan) respektive en träleksak baserad
på Bockarna Bruse. Vi påtalar att böckerna är viktiga men att språkutvecklingen sker oavbrutet i det
dagliga samtalet och leken. Paketen har vi fått levererade färdiga från Region Halland och beställt
mer efterhand som de gått åt.

3. Resultat – piloten i siffror
Antal genomförda besök
Hur stor del av de potentiella familjerna nådde vi då med våra hembesök? Sett till hela perioden fick
vi ut adresser till 187 barn. Av dessa hörde 100 barn till Söndrum, 70 till Vallås och 17 till Getinge.
Totalt nådde vi 134 barn vilket innebär cirka 72%. 120 besök skedde i hemmet och 14 på olika
närbibliotek i samband med våra sångstunder eller som enskilda inbokade träffar. 32 familjer (34
barn3) valde att aktivt avboka våra besök. 19 familjer fick vi ingen kontakt med överhuvudtaget.

6-MÅNADERSBARN
Avbokade

Ingen kontakt

På biblioteket

Hembesök
64%

Ingen kontakt
10%
Avbokade
18%

Hembesök

Genomförda
72%
På biblioteket
8%

71 av de 73 familjer som fick besök under hösten erbjöds ett 11-månadersbesök under våren och
samtliga som fick frågan tackade ja till detta. De två som inte erbjöds 11-månadersbesök var dels en
familj som skulle flytta utomlands samt en familj där vi hade stora problem att få till den första
träffen och där alla barn var sjuka när vi kom så språkpaketet överlämnades i trapphuset. Det var helt
enkelt inte läge att skriva på en samtyckesblankett för återbesök. Det var bara ett av de tänkta
återbesöken som inte kunde genomföras och detta på grund av att vi inte fick tag på familjen.
Återbesöken valde vi att göra på egen hand för att få en rimlig arbetsbelastning eftersom vi under
våren även genomförde 61 nya 6-månadersbesök. All statistik finns i en separat bilaga där man mer i

3

Vi har i projektet haft 4 tvillingpar och de har vi behandlat som unika barn i statistiken. En tvillingfamilj som
avbokar blir alltså 2 avbokningar och ett besök hos en tvillingfamilj blir två besök.
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detalj kan se varje område för sig.

Mammor, pappor och andra familjemedlemmar
Ett syfte med projektet Språkstart Halland samt det nationella Bokstart är som sagt, till skillnad från
många andra läsfrämjandesatsningar, att involvera hela familjen. Vi hade också uppdraget att försöka
involvera och engagera män/fäder. Då det oftast är mamman som är föräldraledig då barnet är 6
månader och vår arbetstid primärt var vanlig kontorstid var det en utmaning att nå männen. Trots
det har vi på våra 6-månadersbesök nått 35 fäder. 29 av dessa gånger träffade vi båda föräldrarna
men 6 gånger var det enbart pappan som tog emot oss. Vid 5 tillfällen har också 1–2 mor- eller
farföräldrar varit med på besöken. Ibland p.g.a. att man glömt att vi skulle komma och har haft besök
men också uttalat för att man inte ville vara själva hemma när vi kom. 32 gånger har äldre syskon
varit med under våra besök.
På 11-månadersbesöken träffade vi 21 fäder, 11 tillfällen tillsammans med mamman och 10 gånger
enbart pappan. Vi försökte styra det så att Fredrik tog återbesöken där vi visste att pappan hade tagit
över föräldraledigheten. Vid 2 tillfällen var mor- eller farförälder närvarande. Vi har även vid dessa
besök träffat äldre syskon, närmare bestämt 14 gånger, och det har ibland varit en utmaning
eftersom vi varit själva men oftast en tillgång då de kan vara med och demonstrera materialet.

Hur lång tid tog besöken?
En parameter som var lite svår att beräkna i början var hur mycket tid man skulle avsätta för varje
besök. Vi hade i början lite väl tilltagna tider men lärde oss efterhand vad som fungerade bäst. Ett
fåtal besök (5 st.) tog mellan 0–15 minuter, nästan lika få (6 st.) tog över en timme. De allra flesta (71
st.) höll sig mellan 31–45 minuter, näst flest (31 st.) var något kortare och varade mellan 16–30
minuter medan återstående 21 besök var mellan 46–60 minuter långa. Cirka 76% av besöken höll sig
alltså mellan 16–45 minuter. Tiden är något som ganska mycket bestäms av hur intresserad familjen
är och hur mycket prat det blir utöver presentationen. Dessa siffror och nedanstående diagram gäller
6-månadersbesöken.

TIDSÅTGÅNG 6-MÅN.
0-15

16-30

46-60
16%

31-45

46-60

60+

60+ 0-15
4% 4%
16-30
23%

31-45
53%
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11-månadersbesöken tenderade att bli något längre. Inget besök noterades i det kortaste intervallet,
15 besök tog mellan 16–30 minuter och 6 tog mer än en timme. De flesta besök (28 st.) tog mellan
31–45 minuter och 21 tog 46–60 minuter.

TIDSÅTGÅNG 11-MÅN.
16-30

31-45
60+
9%

46-60

60+

16-30
21%

46-60
30%

31-45
40%

Transportmedel
Vi har försökt cykla i så stor utsträckning som möjligt (dels för att vi upplevt det som smidigare och
dels för att helt enkelt inte släppa ut så mycket avgaser). Ibland är det inte möjligt eller försvarbart
tidsmässigt så därför har det också blivit en hel del bilkörning. Till Getinge har vi självklart alltid tagit
bilen medan vi föredragit cykel till Vallås och Söndrum (förutom när vi skulle till postnr. 305 91 som
är vidsträckt). Även om vår upplevelse varit att vi cyklat ännu mer blev det ändå bara till drygt hälften
av 6-månadersbesöken. Diagrammen representerar alltså procent av antalet besök. Men eftersom vi
även haft parametern transporttid med i våra formulär kunde vi se att vi totalt tillbringat 51 timmar i
cykelsadeln. Ett fåtal gånger har vi även åkt buss.

TRANSPORT 6-MÅN.
Cykel

Bil

TRANSPORT 11-MÅN.

Buss

Cykel

Buss
5%

Bil
44%

Bil

Buss

Buss
9%
Cykel
51%

Bil
32%

Cykel
59%
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Flerspråkighet
Ett av syftena med piloten var att nå barn i socioekonomiskt utsatta samt flerspråkiga områden men
också att komplettera med ett socioekonomiskt starkt område. Då detta sistnämnda område var det
största sett till antalet barn, samt att majoriteten här hade svenska som modersmål, blev det så att
endast en minoritet av de familjer vi träffade kan sägas vara flerspråkiga. Vi hade i den enkät vi fyllde
i möjlighet att kryssa i följande alternativ på frågan ”Pratades något annat språk (än svenska) i
hemmet? Ja, 1 av föräldrarna, Ja, båda föräldrarna samt Nej. Vi skall dock vara noga med att påpeka
att vi på intet sätt gjorde någon utfrågning och resultatet inte är hundraprocentigt. Vi ville mer skapa
oss en bild av hur många familjer vi träffade som hade annan språklig bakgrund. Ofta kom det fram
spontant i samtalet vilka familjemedlemmar som pratade olika språk men ibland kan vi säkert ha
missat. Dock kom det vid ett antal hembesök fram uppgifter som gjorde att vi införde ett fjärde
svarsalternativ: 1–2 av föräldrarna behärskar ett annat språk men talar det inte hemma. Det kunde
vara att någon förälder kunde ett annat språk av olika anledningar (ej t.ex. skoltyska) men inte
använde det och inte introducerat det för barnet.
Med reservation för ovanstående sagda om statistikens tillförlitlighet fördelade sig det såhär:

TALADES NÅGOT ANNAT SPRÅK I HEMMET
Ja, 1 förälder

Ja, båda föräldrarna

Nej

1-2 föräldrar behärskar…

5% 6%
23%

66%

Alltså kan man förenklat säga att det i 29 procent av familjerna vi träffade i någon utsträckning fanns
tillgång till ett annat språk än svenska. De språk det rörde sig om var arabiska, albanska, somali, dari
vietnamesiska samt tigrinja. De foldrar som följer med språkpaketen finns på dessa språk förutom
tigrinja där vi kunde använda den engelska istället. Arabiska har varit det enskilt största språket, sen
är det enstaka familjer bland de övriga språken.

Statistik sångstunder
Totalt genomfördes 19 sångstunder på närbiblioteken i Getinge, Söndrum och Vallås; 5 i Getinge, 6 i
Vallås och 8 i Söndrum. Antalet sångstunder bygger på antalet barn i de olika områdena. Den avsatta
tiden var 1 timme, och sångstunderna höll på ca 30–40 minuter, beroende på vad barnen orkade
med. Efteråt satt vi kvar och pratade med föräldrarna och lekte med barnen. Vi hade med oss en
gitarr som vi fick låna från Nolltrefem och vi hade satt ihop, och delade ut, ett sånghäfte med ramsor
och sånger som passar målgruppen. Den uttalade målgruppen var barn 0–18 månader och deras
vuxna, men alla var välkomna, både äldre syskon och till exempel mor- och farföräldrar. Förutom att
sjunga och ramsa pratade vi om barns språkutveckling och lade mycket vikt vid att det ska vara roligt
och att det inte behöver vara krångligt. Vi pratade även om TAKK och demonstrerade med tecken till
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vissa sånger. Vi upplevde ett stort intresse för sångstunderna, speciellt i Söndrum och Vallås där
snittdeltagandet låg på 26 vuxna och 25 barn respektive 16 vuxna och 19 barn. I Getinge var det
genomsnittliga deltagarantalet lägre, 3 vuxna och 5 barn.

4. Analys - Framgångar och utmaningar
Hembesöken
Tidigare har vi beskrivit hur ett hembesök går till i teorin, men eftersom vi möter olika familjer med
olika förväntningar, inställningar och förkunskaper så blir varje hembesök unikt i praktiken. De flesta
gånger har vi varit väntade och välkomna. Men det har också hänt att personen som öppnar inte är
beredd på vårt besök, antingen har de inte fått vårt brev eller också har de inte förstått innehållet. De
gånger vi blivit nekade att komma in är dock i minoritet; efter att vi förklarat vilka vi är och varför vi
är där har vi nästan alltid varit välkomna in. En stor fördel har varit att våra visitkort med foto på oss
låg med i brevet som skickats, vilket gjort att personen som öppnat dörren känt igen oss.
Vi har under hembesöken lagt mest fokus på att visa istället för att informera, och vi har behövt vara
uppmärksamma på hur familjen tar emot det vi säger för att avgöra om något ska poängteras extra
eller rent av uteslutas. Ett sådant exempel är det vi säger om TAKK (Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation, mer om det nedan). Där har vi märkt ett stort intresse på 6månadersbesöken; flera har känt till TAKK sen innan och andra blir nyfikna och vill veta mer. Men vi
har även upplevt ett tydligt ointresse från föräldrar och där vet vi inte varför. Kanske blir det för
mycket information på en gång, kanske har de förutfattade meningar om vilka personer som
använder TAKK. Oavsett så är det TAKK som omnämns minst när vi träffat familjerna igen på
återbesöket. Vi poängterar alltid att det inte är ett krav för barnets fortsatta språkutveckling att
använda TAKK utan att det är en genväg, men det är tydligt att det är något som inte får så mycket
gehör hos de vuxna.
I början var vi väldigt nervösa över att inte veta vad som väntade oss när vi ringde på, men detta var
något som vi ganska snabbt kom över. Vi hade inför vårt första hembesök varit i kontakt med
Förebyggande enheten, som bland annat arbetar med hembesök hos familjer med problematik, för
att få reda på hur vi bör agera om vi möter en situation som vi bedömer som skadlig för ett barn eller
annan familjemedlem. Vi fick veta att det finns ett telefonnummer till socialförvaltningen som man
kan ringa och där få prata med någon om huruvida det är en situation som bör anmälas eller inte.
Dock har vi aldrig behövt göra någon orosanmälan, men det var en stor trygghet att ha vetskap om
hur vi skulle gå tillväga.
Vi har testat att träffa fler familjer samtidigt, och vid några besök har fler vuxna än föräldrarna
närvarat. En sak vi kommit fram till är att ju fler som närvarar vid besöket, desto svårare kan det bli
att hålla fokus på vårt budskap och det kan också bli svårare att låta alla komma till tals. Här krävs det
av oss som språkstartare, att se och bekräfta även de som inte tar så mycket plats. Samtidigt kan
närvaron av fler kända personen göra att stämningen blir mer avslappnad och göra att det är lättare
att både ta till sig av det som sägs och komma till tals själv. Risken att det blir för avslappnat finns
också, att samtalet flyter på om annat än vårt budskap. Givetvis kan man prata om annat också, men
språkstartaren får inte glömma bort syftet med besöket.
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Sammanfattningsvis vad gäller hembesöken upplever vi otroligt mycket positivt från de familjer vi
besökt! Det var varit fina samtal där föräldrar visat stort intresse för sitt barns språkutveckling och
tacksamhet för allt vad Språkstart Halland erbjudit dem. Vi har blivit väl mottagna och familjerna har
med stolthet pratat om sina barn och öppet berättat om sina liv. Metoden hembesök har verkligen
visat sig vara effektiv. Föräldrarna känner att de och deras barn är utvalda och betydelsefulla. Att
komma in i någons hem och sitta ner och prata har skapat en förtroendefull situation där vi som
språkstartare är gäster på förälderns hemmaplan och inte alls i någon myndighetsposition.
Flera familjer har även passat på att ställa helt andra frågor till oss än om språkutveckling och läsning:
vi har pratat om barnuppfostran, olika semestermål som passar familjen, gett råd om hur och var
man vänder sig för att få tag på en ny lägenhet. Vi har även ganska ofta fått frågor som rör
barnomsorg; hur gör man för att få en förskoleplats, hur gammal bör barnet vara när hen börjar på
förskola, vad innebär öppen förskola? Frågor kring barnomsorg har främst kommit från familjer som
inte bott så många år i Sverige. Vi har många gånger känt att vi erbjudit mer än ”bara” vårt
huvudsyfte; vi har kunnat stötta familjerna genom att dela med oss av egna erfarenheter och vi har
kunnat erbjuda en kontakt till andra verksamheter i kommunen. Vi har också upplevt att en del
familjer/föräldrar är ganska isolerade och verkligen uppskattat att få besök. Vissa har verkligen
behövt prata av sig och har öppnat sig förvånansvärt mycket. En del har knappt velat släppa iväg oss
och uttryckt att vi är välkomna tillbaka när som helst. Vi är både lite rörda över att se hur mycket vi
betytt för vissa samtidigt som det är något lite sorgligt över det. Det visar vilket behov det finns av
platser där föräldrar kan träffas och umgås. Öppna förskolan är en sådan plats men vår erfarenhet
visar att de som kanske skulle behöva det bäst inte känner till att det finns, eller känner en osäkerhet
inför att gå dit.

Tidpunkter för hembesöken
Vi har testat lite olika tidsupplägg. I början var vi generösa med besökstiden då vi planerade en
timme för varje besök och 15 minuter för transport. Allt eftersom vi kände oss mer och mer säkra på
vårt uppdrag och vårt manus blev tidsåtgången per hembesök kortare och kortare och vi upplevde
att det blev mycket ”dödtid” mellan besöken. Så istället för att planera in två besök före lunch och ett
efter lunch: kl. 9.45, kl. 11.00 och kl. 13 testade vi med tre besök före lunch: kl. 9.30, kl. 10.30 och kl.
11.30. På slutet körde vi oftast med 9:30, 10:15 samt 11:15 med möjlighet till en toapaus mellan
besök 2 och 3. Oftast var det 6-månadersbesök vi lade på förmiddagen och sen delade vi oss efter
lunch för 11-månadersbesök. Vi tycker att det fungerar bra (förutsättningsvis att transporten mellan
adresserna är smidig). Men som sagt, det var viktigt att i början känna att vi hade gott om tid, och
senare strama åt tiden. Här har vår loggbok varit till stor hjälp, eftersom vi där kunnat påminna oss
om hur vi uppfattat tidsplaneringen. Att vi skrivit loggbok har visat sig vara ovärderligt och är
verkligen något vi rekommenderar i fortsatt arbete med Språkstart.
Man får räkna med att 11-månadersbesöken generellt tar lite längre tid än 6-månaders. Inget 11månadersbesök tog till exempel mindre än en kvart. Troligen eftersom de alltid är medvetna om att
vi skall komma. Vi har också en befintlig relation vilket gör att kringpratet ofta blir lite mer
omfattande.

Transport – för- och nackdelar
När man pratar om tidsåtgång så kommer man naturligt också in på val av transportmedel. Vi har
funnit att cykeln ofta är att föredra. Även om det tar lite längre tid för den första transportsträckan är
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det sen ett väldigt smidigt och tidseffektivt sätt att ta sig fram på inom områdena. Med bil behöver
man ofta parkera en bit bort från husen man skall till och man får ofta ta långa omvägar från ett
ställe till ett annat. Med cykel kommer man ända fram till dörren och kan använda bussgator och
cykelvägar när man skall ta sig från ena delen av ett område till nästa. En nackdel med cykeln är att
det är svårt att få med sig tillräckligt med material om man skall göra många besök, särskilt 11månaderspaketet är ganska skrymmande. Man måste också packa in allt ordentligt om det regnar.
Dessa problem skulle kunna lösas med bra cykelväskor eller rentav en lådcykel. Biblioteket har idag
en tjänstecykel vilket var viktigt då Fredrik tågpendlade och inte hade egen cykel i Halmstad. Skall
projektet igång i större skala kanske man behöver fler cyklar och utöver bra packmöjligheter kanske
det vore bra med elcyklar så att man kommer fram lite fräschare.
Eftersom biblioteket bara har tillgång till en bil som tidvis är mycket bokad fick vi ibland använda
kommunens bilpool som finns i torggaraget. Då blir det en startsträcka som äter upp mycket av
tidsvinsten som man får kontra cykel. Man skall gå från biblioteket till rådhuset och hämta ut nycklar
och sen plocka ut bilen från garaget. Innan man lämnar tillbaka dessa bilar skall de också alltid tankas
oavsett sträcka man kört, något som också tar onödigt mycket tid. Dessa bilar använde vi därför bara
när det var helt nödvändigt.
Ett fåtal gånger har bussen varit ett rimligt alternativ. Det kan handla om att det varit för halt att
cykla, bilen varit upptagen och besöken legat nära både en busshållplats och varandra. Generellt
saknar buss den flexibilitet som är önskvärd.

Språkliga utmaningar
Vi upplever att ungefär en tredjedel av de familjer vi mött inte har svenskan som sitt förstaspråk.
Detta har emellertid sällan utgjort några stora hinder i vår kommunikation. Innehållet i vårt besök har
dock behövts ändras och anpassas, vilket har gjort att vi ibland valt att plocka bort eller kraftigt skala
ner vissa delar. En sådan del är det vi säger om TAKK. Där upplever vi att vi har mött den största
oförståelsen, vilket har gjort att vi ibland valt att ta bort det helt. Ibland har vi även mött en skepsis
angående TAKK från de familjer som har svenska som sitt modersmål, och även där gäller det att
anpassa det vi säger så att familjen inte ska avskräckas eller sluta lyssna. Beroende på
språkförståelsen har vi gått olika mycket på djupet i våra samtal och inte alltid fått fram bakgrunden
till satsningen och varför vi är där, men samtidigt gör det inte så mycket. Det viktigaste budskapet är
att det är roligt och enkelt att läsa för och språka med sina barn, och det budskapet går att förmedla
utan att vi talar samma språk; genom att läsa böckerna tillsammans med hela familjen och genom att
använda sitt kroppsspråk.
Vid ett enda hembesök har vi känt att vi inte gjorde oss helt förstådda. Till återbesöket beslöt vi då
att ta med en tolk, och vi fick snabb och bra hjälp från kommunens tolkförmedling. Dessvärre
avbokade tolken, och erbjöd en ny tid senare samma dag. Vi beslöt att avböja det erbjudandet, för
att undvika att ett tidsbyte skulle röra till det för familjen. I efterhand känner vi att det hade varit bra
med tolk ändå, för att få prova på hur det är att samarbeta med en tolk. Men liksom vi skrivit ovan
tror vi att vårt budskap gick fram ändå genom att vi visade och använde kroppen. Men vi tror att vi
hade kunnat kommunicera mer på djupet med hjälp av en tolk.
Angående språk har vi ofta fått frågan om hur man skall gå tillväga när det gäller flerspråkighet. Vissa
har uttryckt en oro kring om det på något sätt skulle förvirra barnet. Särskilt de familjer där någon
förälder behärskade ett annat språk men inte naturligt pratade det i dagsläget. Vi har då påtalat att
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den forskning vi tagit del av visar att det bara är positivt att introducera flera språk tidigt.

Bemanning
Vi har tyckt att det känts tryggt att vara två vid hembesöken, speciellt i början när vi själva var ovana
vid denna arbetsmetod. Samtidigt är det på detta sätt som många andra arbetar i Bokstart, så vi var
nog färgade av det vi tagit till oss från andra. Men vi har upplevt många fördelar med att göra
hembesöken tillsammans. Tydligast är när det finns äldre syskon hemma, som gärna vill vara med
och som gärna vill ha uppmärksamhet. Detta är ju så klart väldigt positivt, men samtidigt kan det vara
svårt att få förälderns fokus och känna att det vi vill säga når fram. Då har en av oss kunnat vända sig
till syskonen; vi har läst, lekt med bilar, kollat in deras rum, lekt lekar och allmänt visat dem intresse
(givetvis med förälderns godkännande) så att föräldern kan ägna sin uppmärksamhet åt innehållet i
Språkstart.
En annan anledning till att vara två vid hembesöken är att man läser av och uppfattar olika saker.
Medan den ena av oss berättar något, kan den andra märka att barnet gör något som kan vara värt
att notera. Det kan även vara så att föräldern reagerar på något som sägs, antingen negativt eller
positivt, som innebär man kanske behöver prata mer om någon del eller att man tvärt om borde
avsluta och gå vidare. Det är det här som är den stora utmaningen under hembesöken; att varje
familj är unik gör besöken olika och som språkstartare måste man kunna läsa av personen man har
framför sig.
Eftersom våra tjänster har haft störst fokus på att göra hembesök kan motivationen att ge sig iväg på
”ännu ett hembesök” vara lite lågt. Då har det också varit otroligt värdefullt att vara två: när en
tycker att det känts lite motigt kan den andra ta större ansvar för pratet på hembesöket. Men ofta
har vi märkt att det mest är tanken på ”ännu ett hembesök” som känns jobbigt: när man väl
genomför det är det näst intill alltid roligt och givande.
Däremot har vi gjort återbesöken vid 11-månaders ålder var och en för sig, eftersom vi då redan haft
kontakt med familjen och etablerat en relation. Vi har inte upplevt någon som helst skepsis från
familjernas sida vid återbesöken. De äldre uppmärksamhetskrävande syskonen kan finnas nu också,
men det har varit tacksamt att ta in dem i presentationen av språkpaket två, eftersom både böckerna
och leksakerna även fungerar fint uppåt i åldrarna.

Skillnader i områdena
Vad kan vi då se för skillnader i de tre olika områdena? Tittar man på procenten genomförda
hembesök så är det Getinge vi lyckats bäst i med 82%, följt av Söndrum på 75% medan Vallås har
lägst siffra med sina 64%. Siffrorna visar på vissa skillnader men samtidigt upplever vi inte att
områdena som sådana är så extremt olika varandra trots allt. Eller snarare att de inte är så
homogena i sig. Alla tre områden har både hyresrätter samt villabebyggelse och det bor familjer med
olika språklig bakgrund i samtliga. Vi har svårt att peka på att besöken på något sätt varit annorlunda
mellan de olika områdena. Det är snarare så att varje besök blivit unikt och att varje familj behöver
bli sedd och bemött på sitt sätt. Vi kan heller inte känna att besöken varit onödiga någonstans. Även
familjer som redan varit ganska medvetna om det vi förmedlar har uttryckt att det varit väldigt bra
att vi kommer och påminner om detta och ger en bekräftelse på att det de gör är bra och viktigt.
Många har uttryckt förvåning över att man kan börja läsa redan för en 6-månaders bebis, även i
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familjer där man har för vana att läsa för äldre syskon.

Portkoder
Statistiken visar att 17 bostäder har krävt portkod för att komma in. I en del fall har det funnits
möjlighet att ringa till bostaden via porttelefonen och bli insläppta. Men i vissa lägenhetshus har
detta inte fungerat, utan vi har fått påkalla uppmärksamhet från andra för att komma in. Det har till
exempel slumpat sig att någon annan gått in eller ut, eller att städare funnits i trappuppgången.
Speciellt har detta hinder funnits i lägenhetshus på Vallås och Söndrum, och vi tog kontakt med HFAB
för att genom dem få tillgång till en tagg så att vi själva kunde ta oss in. Detta godkändes dock inte av
HFAB med hänvisning till att projektet bygger på frivillighet för dem som erbjuds att vara med.
Satsningen skulle vinna mycket tidsmässigt på att få tillgång till portkoder eller taggar, så därför
rekommenderar vi att etablera ett samarbete med HFAB (och eventuella andra fastighetsägare).

Tjänstgöringsgrad
En annan aspekt vi skulle undersöka i piloten var hur lång tid hembesöken tar och även allt
runtomkring, med tanke på vilken bemanning som krävs för att göra detta arbete. Det har känts som
att den bemanningsgrad vi haft varit lagom att göra det antal besök vi gjort under projekttiden. På
papperet har det då blivit 204 besök (227 om man räknar med de gånger vi knackat på men inte
kommit in) under ett års tid på två 75%-iga tjänster. Vad man skall ha i åtanke är att det endast är
mellan 23/8 -18 till 7/6 -19 som vi praktiskt genomförde hembesök, tiden före gick åt till att komma
igång och tiden efter för att skriva denna utvärdering. Det är på många sätt svårt att exakt räkna ut
hur många besök man hinner på en viss procents tjänstgöring. Vi har ju på våra timmar också gjort
annat arbete som krävs för att man skall fungera på en arbetsplats. Det gäller APT och diverse andra
möten och vi har tagit emot BVC-grupper på biblioteket när det behövts. Vi har också varit på
fortbildningar samt förberett och hållit i presentationer om vårt arbete. Sångstunderna har
naturligtvis också tagit tid i planering, transport och genomförande. Generellt kan vi rekommendera
att genomföra 3 besök på en förmiddag och sen 1–2 på eftermiddagen. Det är ungefär vad man orkar
eftersom man hela tiden måste vara sitt bästa jag. Och vi rekommenderar inte att man har det så 5
dagar i veckan. Vi har i de mest intensiva perioderna haft ungefär 14 besök samma vecka plus en
sångstund.
En annan faktor att räkna med är att även de besök där ingen öppnar tar tid i anspråk. Dels i
planering och ren transporttid men också i den ”dödtid” som uppstår. Denna dödtid har vi inte alltid
kunnat utnyttja på ett bra sätt eftersom vi inte har några arbetsuppgifter på det närmsta biblioteket.
Under piloten är det vid 23 påringningar vi inte kommit in på grund av att det inte varit någon
hemma. Vi har då lämnat en lapp i brevlådan om att vi varit där och med en uppmaning att ta
kontakt med oss för att boka in ett nytt möte. Här nämner vi även att träffen kan ske någon
annanstans om man inte vill ta emot oss i sitt hem. Denna information saknas på det första brevet vi
skickar ut, kanske skulle vi vinna på att det även där framkommer att satsningen inte bygger på just
hembesöket. Av dessa 23 familjer har vi fått kontakt med 3 stycken i efterhand.
En sak som vi märkte tog mycket tid under våren, när vi även skulle igång med 11-månadersbesöken,
var själva tidsbokningen. När det bara gällde 6-månadersbesök var det enklare i och med att vi
skickade ut kort med föreslagna tider, vilket gick ganska snabbt att planera och skicka. Då var det
bara ombokningarna som krävde lite extra tanke och planering att få till på ett bra sätt. Men när vi
sen skulle få in både 6-månaders samt 11-månaders på samma dag i ett visst område blev det genast
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svårare. Då skulle man ta kontakt via mail, sms eller telefonsamtal och ofta få vänta på svar, för att
boka in 11-månadersbesök. Samtidigt skall man synka det med 6-månadersbesöken som vi inte
kunde justera när vi väl skickat ut korten. Det är en diger uppgift att få till ett vettigt besöksschema
som skall ta hänsyn till transporttider, familjens önskemål samt vettiga arbetstider för vår del.

Fokus på pappor
En av de uttalade uppdragen vi hade i piloten var att särskilt nå pappor. Vi funderade väldigt mycket
på det där och hur man skulle göra det på bästa sätt. Bland annat försökte vi utröna om det finns
någon särskild pappagrupp i Halmstad. Det finns en sådan i Fredriks hemkommun Falkenberg och de
brukar ses på öppna förskolan, badhuset eller någon lekplats bland annat. Men vi kunde inte hitta
någon sådan befintlig grupp. Vi valde till slut att inte försöka kalla till särskilda pappaträffar utan
istället fokusera på att få papporna att komma till våra sångstunder till exempel. Vi tror att en viktig
nyckel till att nå pappor gjordes redan i rekryteringen. Att man valde att anställa en man som kan
fungera som en läsande förebild tror vi var klokt. Om man i stort ser på vilka som brukar prata om
vikten av att läsa för sina barn så är det yrkeskategorier som är väldigt kvinnodominerade.
Exempelvis bibliotekarier, BVC-personal, förskolepedagoger samt logopeder för att nämna några.
Under 6-månadersbesöken träffade vi som vi redovisat 35 pappor och kunde på så vis direkt påverka
dem. Men i de flesta fall träffade vi ju bara mamman och kom ganska tidigt fram till att vi inte ville
lägga på mamman att hon skulle ha ett ansvar för sin partner. Däremot pratade vi om att föräldrar (i
plural) är viktiga för barnets språkutveckling och att foldern som följde med kan vara intressant att
läsa för den föräldern som inte är närvarande på hembesöket, eller andra vuxna i barnets närhet.
Man kan ju inte heller veta att den andra föräldern/partnern med säkerhet är en man så man får vara
noga så att man inte låter heteronormen vara det man utgår från. Det är inte alltid säkert att det
finns en andra partner med i bilden över huvud taget.
Ett alternativ för att kunna nå fler fäder, eller helt enkelt hela familjen samtidigt, vore att genomföra
besöken på seneftermiddag/kväll eller rentav på helgen. Det är något man får väga mot att det blir
väldigt mycket obekväm arbetstid för språkstartarna, särskilt om man redan har kvällstjänstgöring på
bibliotek och/eller medverkar på exempelvis föräldramöten på förskolor.
Vid återbesöken gjorde vi ju valet att låta Fredrik ta de besök där vi på förhand visste att en pappa
skulle vara hemma, som en strategi i att man kanske lättare identifierar sig med någon av samma
kön. Vi har inte fört statistik över hur många av de pappor vi träffade på återbesöken som även var
med vid 6-månadersbesöket, så det totala antalet nådda män vet vi inte exakt. Vi har också haft
relativt många män som besökt våra sångstunder. Några av dem har varit från familjer som nåtts av
projektet men vi har även haft andra män som besökt oss.

Sångstunderna – en stor framgång!
Att bjuda in till sångstunder har verkligen varit ett lyckat drag! Upp emot 80 barn och vuxna vid ett
tillfälle talar sitt tydliga språk! Det har inte varit så många vid varje tillfälle, och självklart var det
många gånger samma personer som återkom, så vi har inte nått nya individer varje gång. Men att
man ville komma tillbaka är ju också ett bevis för att något är uppskattat och fungerar. Vi har också
genom detta fått en mer varaktig relation med flera familjer. Och även om många av dem som
kommit till våra sångstunder är föräldrar och barn som vi nått genom Språkstart Halland har även
familjer utanför projektet deltagit. Det hade nu i efterhand varit intressant att veta hur de ”andra”
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fick infon – var det via bibliotekens marknadsföringskanaler eller var det kanske via familjer som tagit
emot hembesök av oss? Detta vet vi alltså inte.
I början hade vi sångstunderna lite undanskymt, på barnavdelningen i Söndrum och i enskilda rum i
Vallås och Getinge. I takt med att de blev mer välbesökta flyttade vi ut dem i biblioteket och satt
verkligen mitt i rummet på samtliga ställen. Detta var en viktig signal att sända, att de små barnen får
ta plats på biblioteket. Vi mötte heller ingen som tyckte det var störande, åtminstone gav ingen
uttryck för det. Snarare var det äldre människor som stannade till, tittade och log samt skolklasser
som stod i ring runt oss och tittade på alla bebisar. Många av de som deltog i sångstunderna dröjde
sig sen kvar också och satt och läste och lånade med sig böcker hem.
Det har varit en fördel att få vara med på närbibliotekens marknadsföring av allt som händer i deras
verksamhet. Det har dock varit viktigt att, i denna marknadsföring, använda vårt eget namn ”Prata,
lek sjung, läs!” vilket vi gjorde i Söndrum och Vallås där vi hade bra besökssiffror. Sämre gick det i
Getinge, där vi deltog som gäster ett par tillfällen under bibliotekets programpunkt ”Babycafé”.
Kanske hade vi nått ut mer om vi hade marknadsfört oss på samma sätt som på Vallås och Söndrum.
Där mötte vi inte lika många familjer, men de som kom regelbundet hade fått hembesök av oss.
Alltså var det personliga mötet givande i marknadsföringssynpunkt.
Eftersom vårt besöksschema emellanåt var ganska fullbokat kunde vi ha svårt att erbjuda andra
datum och tider till de familjer som inte kunde ta emot oss vår föreslagna tid. Att ha sångstunderna
på närbiblioteken gjorde det då enkelt att bjuda in familjer till biblioteket istället för att träffas i deras
hem. Vi träffades ibland på biblioteken även när det inte var sångstund, men i och med
sångstunderna visste vi säkert vilka datum vi skulle vara på respektive bibliotek. Dessutom kan vi
genom detta ha fått ”nya” familjer att besöka biblioteket, och förhoppningsvis gett dem en positiv
upplevelse. Samma gäller för sångstunderna – att familjen får en personlig inbjudan till en aktivitet
på sitt lokala närbibliotek ökar chanserna att en biblioteksovan familj går dit.
Ett problem som vi inte fann någon lösning på var att det var svårt att få familjer med andra
modersmål än svenska att delta i våra sångstunder. Detsamma gäller för alla tre områden. Det hände
vid några få tillfällen att familjer som fått besök av oss dagen innan en sångstund kom, men dök sen
inte upp någon mer gång. Detta är dock inget problem för enbart Språkstart Halland, utan detta
upplever vi även i den övriga biblioteksverksamheten. Men det är intressant att se att inte ens det
personliga mötet gör någon större skillnad för den här gruppen.

Utvärdering – familjernas upplevelser
För att fördjupa våra resultat av Språkstart Halland ville vi även ge de deltagande familjerna en chans
att ge sina synpunkter på projektet och på hur de upplevde att ta emot hembesök. Utifrån mötena
tyckte vi att genomförandet av hembesöken gick bra, men vi har ju ingen aning om hur familjerna
upplever det. Så med jämna mellanrum under våren 2019 skickade vi ut en enkät via sms eller mail
till de familjer vi varit på återbesök hos. Eftersom vi skickade till flera personer samtidigt blev de svar
som kom in anonyma. Totalt skickades 70 enkäter ut och vi fick 45 svar, alltså en svarsfrekvens på ca
65%.
Överlag speglar svaren vår uppfattning: familjerna är positiva till hembesöken och de har uppskattat
våra besök och de gåvor de fått. Flera har uppgett att de lärt sig något nytt och att man är mer
medveten om sitt barns språkutveckling efter våra besök. ”Vi har varit mer engagerade i att läsa
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böcker med vårt barn redan i denna tidiga ålder jämfört med vad jag tror vi varit annars”, skriver till
exempel en förälder. Även de som redan läste mycket för sitt/sina barn uppgav att de hade nytta av
Språkstarts budskap: ”Jag visste sedan tidigare att det är viktigt att läsa för sitt barn, något jag själv
tycker om och tyckte om som barn. Men just hur viktigt det är för ordförråd visste jag inte. Även
tecken som stöd hade jag inte tänkt på att använda”. Det fanns även de som ansåg att vi inte kom
med något nytt, att de redan hört det vi sa från till exempel en logoped. Några svar menade att de
skulle haft större nytta av Språkstart Halland om det gällt deras första barn, vilket vi tycker är en
intressant tanke inför hur man kan fortsätta arbeta med hembesök. Kanske är en avgränsning till att
nå de familjer som fått sitt första barn värd att undersöka?
Majoriteten av dem som svarat på enkäten uppskattade att få en bestämd dag/tid för hembesöket
skickad till sig och att inte behöva boka tid själv. För att kringgå problematiken som uppstod kring
hanteringen av adresser i och med GDPR var ett av förslagen från kommunjuristen att vi skulle finna
deltagare genom att annonsera efter frivilliga. Detta tror vi inte hade varit en framkomlig väg. Det
fåtal som vi tror skulle anmält sig skulle troligen vara de som behövde det minst. En förälder skrev i
enkäten: ”Jag tyckte först de va lite tveksamt men va ändå nyfiken så i och med att ni redan bokat in
en tid va de smidigt!” En annan skrev: ”Förstod inte riktigt vad det innebar innan besöket samt hur
besöket skulle ske (om det var något som bara skulle överlämnas eller vad det var)”. Båda dessa svar
pekar på vinsten av att skicka en inbokad tid, i stället för att uppmana familjer att anmäla sig själva.
Som bilaga har vi sammanställt svaren till de öppna frågorna: ”Vad tyckte du om erbjudandet om
hembesök från oss (Språkstart Halland)?”, ”Tycker du att hembesöken och sakerna ni har fått har
gjort skillnad för dina tankar kring ditt barns språkutveckling?” samt ”Finns det något annat som du
vill säga om hembesöken eller om Språkstart?” Det går bra att kontakta oss för att ta del av hela
undersökningen.

Samarbete med BVC en stor hjälp
Som vi beskrivit tidigare har vårt samarbete med BVC begränsats till att vi upplyst personalen att vi
finns och att vi är igång med projektet. Vi har också hängt upp affischer på de BVC-mottagningar som
finns i de områden där vi verkar. Ett önskvärt samarbete hade varit att BVC kunde förbereda
familjerna på att det skulle dyka upp en inbjudan från oss men detta har inte varit möjligt då vi
enbart besökt vissa familjer i deras upptagningsområde (som i och med det fria vårdvalet inte är
geografiskt avgränsat) och BVC-personal inte kan veta vilka. Erfarenheter från Åsa Engberg som
jobbar som språkstartare i Hylte kommun visar att detta är en nyckel till framgång. I Hylte erbjuds
samtliga barn besök från Språkstart så därför fungerar det att BVC kan berätta att en inbjudan
kommer. Åsa har under sitt första år kommit in till/fått träffa över 90% av de potentiella familjerna
vilket ju måste ses som extremt bra siffror.

5. Sammanfattning och tankar inför framtiden
Vad har vi lärt oss?
Metoden hembesök är resurskrävande men samtidigt oerhört givande. Vi gör skillnad för de familjer
vi träffar och de känner sig väldigt utvalda när vi vill träffa dem och deras barn. Mötena har också lärt
oss väldigt mycket om föräldrarnas behov och vi har fått frågor som får oss att inse att många inte
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vet vad ett bibliotek kan erbjuda och att det är ett ställe där även de minsta barnen är välkomna. En
mamma trodde till exempel inte att man fick ta med barnvagnen in.
Förutom frågor om bibliotek fick vi många frågor om annat. En av de vanligaste frågorna var om
barnomsorg. Vi kunde ta reda på mycket på plats men det är bra att vara förberedd på att det kan
komma frågor om allt möjligt.
Vi förordar att det första hembesöket genomförs två och två, sedan kan man med fördel dela på sig
vid återbesöket.
Eftersom det i våra tjänster varit störst fokus på att göra hembesök har ibland motivationen att ge sig
ut varit lite låg. Vi tror att det fungerar bäst om man blandar sin språkstarts-tjänst med en tjänst på
ett bibliotek. Det kostar mycket energi att hela tiden vara på topp inför hembesöken, och vi tror att
man vinner på att varva med annat i biblioteksverksamheten också. Dessutom skulle man enklare
kunna fylla de luckor som kan uppstå vid plötsliga avbokningar eller att ingen öppnar när man ringer
på, om man har sin arbetsplats nära.
Schemahantering och logistik kring av- och ombokningar tar mycket tid och behöver skötas med stor
noggrannhet. Tidvis hade vi många olika förfrågningar och kontakttagningar ute och då gäller det att
ha ett system som gör det smidigt att hålla koll på alla svar. Dessa kan komma både via mail och sms
eller som ett telefonsamtal när man är ute och cyklar.
Satsningen tjänar på ett samarbete med andra instanser i samhället. I denna utvärdering nämner vi
BVC och HFAB, men även förskolor och öppna förskolor bör i allra högsta grad vara involverade för
att nå bästa resultat. Att olika aktörer som möter föräldrar känner till varandras verksamheter och
har en samsyn i gemensamma frågor är viktigt. Detta framgår också i läsdelegationens rapport ”Barns
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället” (SOU 2018:57). Om fokus på pappor kvarstår skulle
det även vara vinnande att starta eller delta i någon form av pappagrupp eller annan verksamhet där
man når män.
Vi har funderat kring utformningen av de inbjudningskort som skickas ut, och undrar huruvida vi
kunnat nå fler om det redan där står att man kan träffa oss var som helst – inte tvunget på ett
hembesök. Vi vet inte alltid varför de som avbokar bestämmer sig för att göra så, men oviljan att
släppa in främmande människor i sitt hem kan mycket väl vara en anledning. Därför tror vi att
satsningen vinner på att det redan på det första brevet som skickas ut nämns att man kan välja att
möta oss på annan plats. Vi upplevde ju vid några tillfällen att föräldern sett till att inte vara ensam
hemma när vi kom. Denna osäkerhet skulle säkert kunna minska med förbättrade samarbeten med
BVC exempelvis. Ju längre tid projektet fortgick desto fler kände också till oss.

Vad krävs av en språkstartare?
Vilka egenskaper är då viktiga hos någon som skall jobba med Språkstart och metoden hembesök?
Vi skulle nog säga att lyhördhet och flexibilitet är de absolut viktigaste egenskaperna. Det går inte att
köra på och presentera materialet på samma sätt på varje ställe och det är viktigt att man följer den
tonalitet som Språkstart Halland förespråkar. Vi får inte på något sätt komma och mästra utan hela
tiden hålla en positiv och uppmuntrande ton. Så att kunna läsa av personer och anpassa sig efter
varje situation är en avgörande nyckel till framgångsrika möten. Flexibilitet är nödvändig då man kan
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få plötsliga avbokningar men även vara beredd att tänka om och ta ett besök på egen hand snarare
än att boka om ifall ens kollega får förhinder. Prestigelöshet är också en egenskap som är
eftersträvansvärd. Man behöver också ett visst mått av mod. Kanske inte mod på det sättet att det är
något farligt man skall utsätta sig för utan snarare mod i att jobba på ett okonventionellt sätt mot
vad man är van vid (i alla fall om man är bibliotekarie i grunden). Lite beroende på vad man skall
jobba i för geografiska områden så är det ett stort plus om man har körkort. Vi ser ju att vi kört
relativt mycket bil. Och med det sagt är det också bra om man är redo att cykla för det är i många fall
det bästa transportmedlet.

Vad behöver vi utforska mer?
En sak som har frustrerat oss en del under projektets gång är att vi inte vet varför de som avbokar
gör det. Någon skrev att de inte kände något behov av besöket men annars har vi inte fått någon bild
av anledningarna. Eftersom det är ett frivilligt projekt har vi inte heller frågat någon varför de
avbokar då vi inte vill ifrågasätta deras beslut. Däremot hade det varit lärorikt för oss just i den
aspekten om det är något vi hade kunnat göra annorlunda. Den enkät vi skickade ut till deltagande
föräldrar nådde ju bara de som tackat ja till besök så inte heller den vägen kunde vi gå för att få
någon klarhet i detta.
Som nämnts skulle det också varit intressant att testa att göra hembesöken på andra tider än
kontorstid. Detta i syfte att träffa hela familjen och därmed nå fler män, och kanske skulle fler tacka
ja då.

Möjliga avgränsningar?
Region Hallands tanke med satsningen Språkstart Halland är att man skall nå samtliga barn. Dock kan
ekonomiska förutsättningar göra att det krävs en avgränsning. Vi har i dagsläget sett ett par olika
vägar att gå. Bokstart i Göteborg arbetar för tillfället på det viset att man besöker familjer som fått
sitt första barn (eller det första barnet som fötts i Sverige). Att göra urvalet på detta sätt kan såklart
ha sin poäng. Flera föräldrar vi träffade uttryckte att de önskar att de fått satsningen till sitt första
barn istället. Bor man på ett ställe där Bok- eller Språkstart är igång för fullt skulle man ju visserligen
fått besök till sitt första barn också. Samtidigt har vi stött på familjer som säjer att det blir mindre och
mindre läsning för varje barn de får, på grund av tidsbristen som uppstår. Med detta i åtanke kanske
det inte är så dumt med en liten påminnelse om vikten av att läsa för det lilla barnet även för
flergångsföräldrar. Men allt har ju också att göra med hur tätt man får sina barn. Att få två
språkstartsbesök med samma material när man har tätt mellan barnen kanske har en begränsad
nytta. Samtidigt skulle det kanske behövas till ett andrabarn som kommer relativt långt efter det
första?
Vi kikade på hur många barn det skulle röra i Halmstad om man gör avgränsningen första barnet. Det
kan finnas många parametrar att gå på men för enkelhetens skull tog vi fram siffror på i hur många
hushåll bland de 1059 barn som föddes 2018 även var folkbokförda andra barn i hushållet. Siffran på
de som inte hade några äldre syskon blev på 435. Med tanke på att satsningen är riktad mot familjen
och inte det enskilda barnet egentligen så kan detta vara en intressant väg att gå. Statistik på antal
födda barn, och andel förstfödda, i kommunen under 2018 och hur de fördelar sig geografiskt finns i
bilagorna.
En annan väg att gå är att fokusera på till exempel de områden som i förstudien kategoriserats som
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”nödvändiga”. Att man koncentrerar insatsen till där man upplever behovet vara som allra störst;
socioekonomiskt utsatta områden där risken att hamna i utanförskap är högre än genomsnittet.
Men alla val innebär en exkludering. I dessa exempel får man välja på att exkludera hela områden
eller att exkludera syskon. Om man väljer att genomföra satsningen i något eller några angelägna
områden så missar man de familjer som kanske har stora behov men som bor i områden där de är i
minoritet. Sådana familjer kan också vara lite extra isolerade.
Om man väljer att göra insatsen till alla förstfödda (eller till samtliga barn i kommunen för den delen)
får man räkna med att lägga mer tid på transporter än om man gör en insats riktad mot ett eller flera
begränsade områden. Det kan bli svårare att få till ett koncentrerat besöksschema när barnen blir
mer geografiskt spridda. Vi försökte komma så nära 6-månadersdagen som möjligt men det är klart
att man kan laborera med detta om upptagningsområdet blir större.

Särskilda satsningar
En fråga vi ställt oss – men inte erfarit under pilotens gång – är hur vi gör om vi kommer till en familj
där barnet har någon funktionsnedsättning. Hur lämpar sig materialet vi har med oss för ett barn
som inte kan se eller höra? Kan man göra en särskild satsning till de barn och familjer som behöver
särskilt stöd? De barn vi möter är för små för att ha fått någon NPF-diagnos, men det kan med stor
sannolikhet finnas äldre syskon med uttalad eller misstänkt problematik. Vad kan språkstartaren om
det? Vi ska inte vara några experter men bör känna till vilka resurser som finns och kunna ge ett
professionellt bemötande.
En annan viktig aspekt i diskussionen kring vilka barn vi når är de barn som adopterats. De är i regel
äldre än 6 månader när de kommer till Sverige och kommer då inte mer i urvalet när adresserna
beställs från Skatteverket. Dessa familjer nås då inte av satsningen. Vi ställer samma fråga som ovan
– ska det göras särskilda satsningar för familjer med adopterade barn?
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Tack!
Allra sist skulle vi vilja tacka följande:
-Lena Roosberg som varit vår chef under denna tid för att du haft stort förtroende för oss och låtit
oss jobba under fria ramar men alltid funnits när vi behövt dig.
-Våra mentorer Ulrika Thorbjörnsson på biblioteket och Erica Eklöf på Kärnhuset för väldigt kloka
synpunkter, idébollande och en tillåtande atmosfär. Vi lyckades med båda era uppmaningar ha kul
och gör fel!
-Kollegorna på närbiblioteken för att vi alltid varit välkomna när vi dykt upp.
-Maria Ehde Andersson och Cinna Svensson på Region Halland för gott samarbete och stöd.
-Åsa Engberg, vår kollega i Hylte som tog oss under sina vingar och hjälpte oss igång.
-Samt slutligen till alla familjer för alla fina möten!
hanna.sandblom@halmstad.se
fredrik.holm@halmstad.se
Halmstad oktober 2019
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Bilagor och statistik
Andel nådda barn – totalt samt per område
6-månadersbesök hela perioden:
Antal barn på listorna: 187
Avbokade: 34
Ej hemma/ingen kontakt: 19
Antal genomförda besök: 134 (Varav på närbiblioteket: 14)
Andel: 72%

6-MÅNADERSBARN
Avbokade

Ingen kontakt

Hembesök

På biblioteket

Hembesök
64%

Ingen kontakt
10%
Genomförda
72%
Avbokade
18%

På biblioteket
8%
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Nedbrutet per område:
Söndrum:
Potentiella: 100
Avbokade: 17
Ej hemma/ingen kontakt: 8
Genomförda: 75 (Varav på närbiblioteket: 9)
Andel 75%

SÖNDRUM 6-MÅN. TOTALT
Avbokade

Ingen kontakt

På biblioteket

Hembesök
66%

Ingen kontakt
8%

Avbokade
17%

Hembesök

Genomförda
75%

På biblioteket
9%
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Vallås:
Potentiella: 70
Avbokade: 16
Ej hemma/ingen kontakt: 9
Genomförda: 45 (Varav på närbiblioteket: 3)
Andel: 64%

VALLÅS 6-MÅN. TOTALT
Avbokade

Ingen kontakt

Hembesök

På biblioteket

Hembesök
60%

Ingen kontakt
13%

Genomförda
64%
Avbokade
23%
På biblioteket
4%
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Getinge:
Potentiella: 17
Avbokade: 1
Ej hemma/ingen kontakt: 2
Genomförda: 14 (Varav på närbiblioteket: 2)
Andel: 82%

GETINGE 6-MÅN. TOTALT
Avbokade

Ingen kontakt

Hembesök

På biblioteket

Hembesök
70%
Ingen kontakt
12%
Avbokade
6%

Genomförda
82%

På biblioteket
12%
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6-månaders hösten -18
Totalt:
Antal barn på listorna: 98
Avbokade: 17
Ej hemma/ingen kontakt: 8
Antal genomförda besök: 73* (Varav på närbiblioteket: 8)
Andel: 74,5%
*av olika omständigheter var det 2 familjer som inte erbjöds återbesök

Nedbrutet per område:
Söndrum:
Potentiella: 56
Avbokade: 8
Ej hemma/ingen kontakt: 3
Genomförda: 45 (Varav på närbiblioteket: 4)
Andel: 80,5%
Vallås:
Potentiella: 34
Avbokade: 8
Ej hemma/ingen kontakt: 4
Genomförda: 22 (Varav på närbiblioteket: 3)
Andel: 65%
Getinge:
Potentiella: 8
Avbokade: 1
Ej hemma/ingen kontakt: 1
Genomförda: 6 (Varav på närbiblioteket: 1)
Andel: 75%
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6-månadersbesök våren -19
Totalt:
Antal barn på listorna: 89
Avbokade: 17
Ej hemma/ingen kontakt: 11
Antal genomförda besök: 61 (Varav på närbiblioteket: 6)
Andel: 68,5%

Nedbrutet per område:
Söndrum:
Potentiella: 44
Avbokade: 9
Ej hemma/ingen kontakt: 5
Genomförda: 30 (Varav på närbiblioteket:5)
Andel: 68%
Vallås:
Potentiella: 36
Avbokade: 8
Ej hemma/ingen kontakt: 5
Genomförda: 23 (Varav på närbiblioteket:0 )
Andel: 64%
Getinge:
Potentiella: 9
Avbokade: 0
Ej hemma/ingen kontakt: 1
Genomförda: 8 (Varav på närbiblioteket: 1)
Andel: 89%
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11-månadersbesök
Totalt:
Antal familjer som tackat ja: 71
Antal genomförda besök: 70 (Varav på närbiblioteket: 3)
Ej hemma/ingen kontakt: 1
Andel: 98,5 %

Nedbrutet per område:
Söndrum:
Potentiella: 43
Genomförda:42 (Varav på närbiblioteket: 2)
Andel: 98%
Vallås:
Potentiella: 22
Genomförda: 22 (Varav på närbiblioteket: 1)
Andel: 100%
Getinge:
Potentiella: 6
Genomförda: 6 (Varav på närbiblioteket: 0)
Andel: 100%
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Språkpaket 1:

Språkpaket 2:
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Inbjudningskortet:
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Brevlådelapp:
Hej!
Vi har skickat ett brev till er eftersom vi vill träffa er och ge er ett språkpaket med några böcker och
ett gosedjur. När vi var här den______ klockan ______ var ingen hemma.
Vi skulle bli jätteglada om ni vill höra av er så att vi tillsammans kan komma överens om en tid som
passar bättre. Om ni inte vill att vi träffas i ert hem kan vi ses på till exempel biblioteket.
M.v.h.
Fredrik Holm och Hanna Sandblom, språkstartare.
Ring, smsa eller maila oss på:
Telefon: 0720-839731 (Fredrik) eller 0720-839715 (Hanna)
Mail: fredrik.holm@halmstad.se
hanna.sandblom@halmstad.se
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Barnkort:
Barnets namn:______________________________
Födelsedatum:___________________________
Adress:______________________________________
______________________________________
Telnr:_______________________________________
E-post:______________________________________
Besök 11 månader: Ja 

Övrigt:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jag samtycker härmed till att Biblioteken i Halmstad sparar detta kort så länge detta projekt
varar
(dock längst tom 2019-06-30). Om jag vill få mina uppgifter raderade tidigare kontaktar jag
Språkstart.
Syftet med detta kort är att med största hänsyn kunna ta kontakt inför nästa besök.

Målsmans underskrift

Datum
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Statistik antal födda per område 2018
Områdeskod
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1201
1202
2101
2201
2202
3101
3102
3201
3202
3301
3302
4101
4201
4202
4203
5101
5102
5201
5202
5203
5301
5302
5303
6101
6102
7101
7102
7103
7104
7106
7201
8101
8103
8104
8105
8106
8107
8201
8202
8203
8206
8207

Namn
Särdal
Haverdal
Vilshärad
Gullbrandstorp
Harplinge tätort
Harplinge omland
Steninge tätort
Steninge omland
Rävinge
Getinge tätort
Getinge omland
Kvibille tätort
Kvibille omland
Holm tätort
Holm omland
Slättåkra ort
Slättåkra omland
Övraby
Åled
Sennan
Enslöv
Tönnersjö omland
Tönnersjö ort
Eldsberga omland
Eldsberga tätort
Gullbranna tätort
Trönninge omland
Trönninge tätort
Laxvik/Påarp
Oskarström Västra
Oskarström Östra
Söndrum Norra
Söndrum Södra
Tylösand/Frösakull
Fammarp
Bäckagård
Vapnö
Kärleken
Centrum Väster
Slottsjorden
Rotorp
Mickedala
Galgberget
Furet
Centrum Öster
Nyatorp
Nyhem
Engelbrekt

Födda 2018

Varav förstfödda
1
16
6
23
24
5
10
2
1
19
4
16
3
9
3
2
4
4
24
5
16
4
1
12
6
8
1
23
5
19
13
28
25
23
7
52
8
32
12
25
21
18
32
11
30
32
47
16

0
6
5
13
11
4
5
1
1
4
0
5
3
2
1
0
0
1
5
3
4
1
1
6
2
3
0
7
3
8
4
12
9
10
2
15
4
9
9
17
10
8
20
3
18
16
22
12
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8210
8211
8212
8213
8214
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8401
8402
Total

Östra stranden
Linehed
Andersberg
Östra förstaden
Frennarp
Vallås Västra
Vallås Östra
Snöstorp
Fyllinge
Marbäck m.m.
Skedala
Brogård
Simlångsdalen tätort
Simlångsdalen
omland

1
70
89
7
14
50
21
27
29
16
4
9
4

0
36
23
4
10
23
4
8
6
5
1
5
4

10

1

1059

435
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Föräldraenkät:
Vad tyckte du om erbjudandet om hembesök från oss (Språkstart Halland)?
Jag tyckte det lät intressant 91%
Jag var först tveksam
9%
Berätta mer:
Jag tyckte det var trevligt att ha de på besök hos oss, barnet fick dessutom leksaker och böcker som
hon leker med.
Det var jätte trevlig att ni besöka oss , vi var glada välkomna när som helst.
Förstod inte riktigt vad det innebar innan besöket samt hur besöket skulle ske (om det var något som
bara skulle överlämnas eller vad det var).
Trodde knappt på det först. Språkstart verkar (och är) för bra för att vara sant!
Roligt att få information kring barns språkutveckling och hur man som förälder kan stötta sitt barn i
detta.
Jag tycker det lät bra! Visste inte helt vad det var från början men när ni sen kom ut och jag fick med
info kändes det riktigt bra.
Tycker det är spännande med utvecklande saker för mina barn.
Jag tyckte det lät som ett trevligt projekt och vi gillar att läsa, sjunga mm i vår familj så då var jag
nyfiken på att veta mer.
Vi hade pratat om att läsa mycket böcker för vårt barn redan innan, så att få vara med i detta projekt
var väldigt roligt för att få lite inspiration till att läsa mer.
Allt som är positivt och satsas på för mitt barn är jag självklart nyfiken på.
Hade inte hört talas om projektet. Kändes nästan lite påträngande att tid redan var bokad, utan en
inledande kontakt.
Jag tycker det är bra, att uppmuntra i tidig ålder till lek och lära genom böcker och samtal.
Ändrade uppfattning efter första mötet.
Toppen!!
Tycker det är intressant med språk, ville veta mer om barns språk utveckling och kul med lite böcker.
Hade varit på språkstarts sångstund på biblioteket innan så visste ungefär vad det handlade om.
Jag blev först lite förvånad över att det ingick hembesök, gav en tyngd till projektet att det avsatts
timar för personal att göra hembesök. Det vanliga är att endast få en enkät alt. material per post för
att sedan utvärdera, ev delta i grupp.

36

Det lätt intressant därför ville jag veta mer!
Jag tyckte det var intressant och roligt. barnen uppskatta det mycket
Det är ett spännande projekt och vi såg fram emot att få mer information om hur man kan hjälpa
barnen att utveckla språket
Jag tyckte först de va lite tveksamt men va ändå nyfiken så i och med att ni redan bokat in en tid va
de smidigt!
Tycker alltid att det finns massa som man kan ta lärdom av så detta ville vi inte missa.
Jättebra att göra nyblivna föräldrar uppmärksamma på vikten av att läsa, sjunga och prata med sitt
barn.
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Tycker du att hembesöken och sakerna ni har fått har gjort skillnad för dina
tankar kring ditt barns språkutveckling?
Ja
Nej

80%
20%

Berätta mer:
Jag hade redan fått liknande information av en logoped på en BVC-träff när barnets syskon var i
samma ålder. Det var trevliga möten, men inget nytt. Vi läser redan och sjunger varje dag och går till
bibliotek ett par gånger i veckan.
Det kanske inte har gjort en skillnad kring barnens språkutveckling direkt då båda föräldrarna arbetar
med barn och ungdomar, men som det var trevligt och tycker att de ska fortsätta med det. De är
välkomna igen.
Ett tips jag fick var att inte bara läsa vad som står i en bok utan också säga vad som finns på bilderna.
ja tack för böckerna och andra saker , min baby tyckte om dem så mycket ,vi lånar böcker från
biblioteket , jag har lärt så mycket från er . tack så jätte mycket .
Fått kunskap om vikten av språket samt massor av tips på roliga böcker, ramsor etc och TAKK.
Jag visste inte tidigare hur viktigt det faktiskt är med böcker i tidig ålder för barns språkutveckling.
Jag har sedan tidigare en medvetenhet kring barns språkutveckling då jag är utbildad förskollärare,
men jag upplever att sakerna vi fått har varit ett bra stöd i mitt barns språkutveckling. Vi har använt
de olika sakerna när vi språkar med varandra.
Har ett barn sedan tidigare som vi alltid läst för. Skönt att få bekräftat att vi ska göra det med vårt
andra barn också och att det är jätteviktigt för tal och läsförmåga hos barnet.
Vi har varit mer engagerade i att läsa böcker med vårt barn redan i denna tidiga ålder jämfört med
vad jag tror vi varit annars.
Lärt mig att man kan hjälpa barnet genom att göra tecken för de ord man säger.
Ja absolut man blir mer peppad att läsa och på vilket sätt man ska läsa.
Gillar att det är enkelt och att man får använda sin fantasi, att det går att utveckla historierna genom
att samtala kring bilderna
Jag tycker att extra figurerna "sprallan" och bockarna bruse och hur man kan använda språket i
kombination med lek med figurerna har gett ny erfarenhet. Sen så hinner vi kanske inte läsa enskilt
med vårt minsta barn lika mycket som med hennes syskon så då känns det väldigt bra att ha fått med
ramsor och rim som stimulerar spåket och ger positiva sinnesintryck.
Vi har blivit mer medvetna om att läsa för vårt barn, och böckerna ligger alltid framme så att barnet
alltid kan ha en bok i närheten att leka med och vi påminns om att läsa.
Tack för den fina mötte o fina böcker
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Vi har fått ett annat tankesätt att aktivt läsa mer, ta initiativ till mer ramsor då vi lärt oss fler än vad vi
kunde innan
Vi var medvetna om vikten av att läsa o prata mm med barnet sedan tidigare. Även fått info via BVC
med tidigare barn. Deltar även regelbundet i aktiviteter på biblioteket o liknande.
Sjunger mer med barnet
Mycket fint material, hade läst för vår son oavsett men bra med tips!
Jag använder dom olika ljuden när jag läser i böckerna, t ex ring ring, bank mm.. Han tycker det är kul
och lyssnar. Han har alltid en bok han kollar i när jag matar honom. Han tycker det är kul med böcker
och olika ljud och bilder.
Fick lite nya tankar och idéer kring språkutveckling genom tecken bla.
Jag visste sedan tidigare att det är viktigt att läsa för sitt barn, något jag själv tycker om och tyckte
om som barn. Men just hur viktigt det är för ordförråd visste jag inte Även tecken som stöd hade jag
inte tänkt på att använda.
Sakerna vi fick var väldigt fina.
Blivit påmind om att vikten av att prata och kommunicera med barnet kan påverka språket längre
fram.
Jag har nog fått lite mer förståelse för varför det är så viktigt att prata/sjunga och läsa för barnen i
tidig ålder, även om vi alltid gjort det så känner jag att jag lärt mig lite mer om det
Det hjälpte oss att få upp ögonen för hur viktigt språket är redan i tidig ålder.
Nu va vi redan väldigt insatta men tror de är jättebra för alla att lära sig mer om det! Vi uppskattar
grejerna vi fick jättemycket. Både böcker, ramsor och "leksakerna"
Att bli påminn om gamla sånger m.m. Allt man själv gjorde som barn. Märker på barnen hur
uppskattat det är med sagor och sånger.
Även om jag redan innan tyckte det var viktigt att man läser för sitt barn fick jag förståelse för att
man kan börja tidigt, tidigare än vad jag föreställt mig.
Bra böcker som passar en bebis och även senare. Fina gåvor som var väl framtagna för detta och rolig
papplåda för barnen att leka med.
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Finns det något annat som du vill säga om hembesöken eller om Språkstart?
Fint material.
Jag tycker det är jättebra att ett sådant projekt har satts igång, det känns tryggt att kommunen gör
något sådant för barnen, det känns som att någon bryr sig samt att man blir påmind att biblioteket är
något tom för de allra minsta vilket jag tror många glömmer bort. Att barnen kan göra något annat
än att vara på sina surfplattor. Bra jobbat
Jag har två äldre syskon som jag och min sambo är väldigt noga med att läsa för varje dag. Vi har varit
på en föreläsning där Erica Eklöf (språkutvecklare halmstad kommun) talade och där fick vi lära oss
väldigt mycket om ett barns språkutveckling och hur viktigt det är att läsa för sina barn. Hade vi inte
varit på den(vi gick på den vid två tillfällen t.o.m.) så kanske jag hade lärt mig mer från Språkstart. Jag
tycker dock det är en väldigt bra idé och hoppas att den når ut till fler så att fler förstår innebörden
av hur viktigt det är att läsa för sina barn.
Detta är bra för barnet och för nya föräldrar , ni lär mycket viktiga saker , jag håller med er att besöka
hem . välkomna på er och tack för allt.
Jättebra och trevligt initiativ!!!
Ett helt underbart initiativ som betytt oerhört mycket för oss. Bara positivt och både Hanna o Fredrik
är helt rätt personer på rätt ställe. Vi är evigt tacksamma!
Fantastiskt projekt. Det som har uppskattats mest av mig och min son har varit sångstunderna- det är
roligt att få sjunga, ramsa och prata med andra tycker vi.
Kul initiativ som jag tror är jättebra för alla föräldrar och barn i Sverige!
Att få ha varit med i projektet har varit jättepositivt, hoppas projektet får fortsätta framöver för nya
barn.
Jättefint och trevligt projekt. Hoppas det kan fortsätta i någon form!
Tycker det har varit super trevligt och jätte glad över de saker vi fått. Tyvärr så har det inte funnits
möjlighet att gå på sångstunderna.
Bra initiativ för att synliggöra vikten av att läsa för sitt barn
Jag tycker det har varit bra, mitt barn älskar böcker, har kan sitta hur länge som helst och bläddra i
böckerna.
Jag vill tacka för allt ...det var intressant Tack för Fredrik och Hanna Språkstart i Halland
Bra projekt, hoppas det fortsätter
Tror att språkstartarna kan göra skillnad i vissa målgrupper. Kanske viktigare för t.ex.
förstagångsföräldrar.
Mycket trevligt initiativ!
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Ett roligt sätt att få igång både barn och föräldrar att sjunga och läsa mer.
Tycker att det är ett mycket trevligt initiativ, är bra för alla oavsett hur mycket man hade läst ändå.
Mycket bra projekt, fina gåvor man fick, lärorikt.
Trevliga och lättsamma besök. Vi hade språkstart med vårat andra barn. Säkert ännu mer användbart
och uppskattat för förstagångsföräldrar.
Hade önskat en tydligare presentation av syftet och vilka effekter läsning kan ha samt tydlighet kring
vad ska projektet mynna ut i, hur vill/tänker ni sedan arbeta vidare. Kan sakna en tydlighet i vad
händer efter med det material, erafrenheter och kunskap som ni samlat in genom era besök.
Jag tycker att språkstart var väldig bra och jag tycker att det behövs alltid. Det var Väldigt intressant
och personer som kom var super duktiga och trevliga!
Fortsätt med det! Bra jobbat!
Det har varit lyxigt att få något så konkret till sig. Bra att det var där runt 6 mån. Det här var mitt
andra barn, och jag tror att det hade varit ännu ner värdefullt vid första barnet!
Jättetrevligt initiativ
Jag hoppas att det blir ett permanent inslag i verksamheten
Det får gärna vara fler tillfällen med Språkstarts aktiviteter då de alltid infallit på datum som inte
passat oss och vi gärna velat gå! :)
Mycket trevlig och lärorikt!
Jättetrevliga personer som gjorde hembesöken och roliga sångstunder på Söndrums bibliotek. Det
har varit mycket uppskattat både av dotter, mamma och pappa. Tack för att ni tar er tid att göra ett
sådant bra projekt! Hoppas det fortsätter och att fler i Halmstad får ta del av det. Trevlig sommar!
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