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väskor fyllda med  språklust!! 

ALFONS-RYGGSÄCKEN: 
Stimulerar till språkligt samspel 

Lekarna och materialet i den här väs 
kan ger tips på hur du och ditt barn 
kan jobba med känslouttryck, härma 
varandra och prata om olika situa 
tioner man kan hamna i. Ni arbetar 
med att vänta på er tur i spel och i 
lekar. 

KRÅKAN-RYGGSÄCKEN OCH SPINDEL-RYGGSÄCKEN: 
Hjälper barnet att få ett stort och varierat ordförråd 

Med materialet i de här väskorna leker du och ditt barn med ord och vad 
ord betyder. På ett lustfyllt sätt tränar ni er på att lära er många ord, vad 
det innebär och hur det hör ihop. För att förstå vad andra berättar eller 
själv blir förstådd när man beskriver eller berättar något, krävs ett stort och 
varierat ordförråd. Materialet i Spindel-ryggsäcken vill väcka lusten att sor 
tera ord, dela upp ord i grupper, fantisera och associera. Med materialet i 
Kråkan-ryggsäcken får man bl a leka med alla de småord som behövs i ett 
samtal, exempelvis prepositioner som på, i, över, under, samt motsatser. 

PIPPI-RYGGSÄCKEN OCH BU OCH BÄ-RYGGSÄCKEN: 
Tränar grammatik och ordföljd 

Med materialet i de här väskorna leker du och ditt barn till 
sammans med sagor och berättelser. Barnet får träna sig på att 
återberätta sagor, sjunga sånger och komma ihåg vad du berät 
tat eller läst. Väskornas innehåll hjälper till att stärka barnets 
förmåga att själv berätta och beskriva, skapa långa meningar 
och böja ord på olika sätt. 

EMIL-RYGGSÄCKEN: 
Tränar språkljud, att lyssna och hitta rätt i munnen 

Med innehållet i den här väskan kan du och ditt barn till 
sammans lyssna efter ljud, leka med olika språkljud och 
göra olika rörelser i munnen. Detta är bra att kunna om 
man, hos logopeden eller hemma, ska träna alla de ljud 
som behövs för att talet ska bli tydligt. 
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Projektet Språk-kedjans väskor är framtagna för att du 
som förälder ska få tips om hur du och ditt barn kan 
leka och arbeta med språket. Väskorna passar speciellt 
bra att använda om ditt barn har svårigheter med sin 
språkutveckling och om ni har kontakt med en logoped. 

Varje väska innehåller spel, lekmaterial, böcker och tips på 
lekar där man inte behöver något speciellt extra material. 
En del av väskorna innehåller också en cd med sånger 
eller inspelade sagor och en DVD där man ser hur man 
använder väskans innehåll. 

Väskorna finns på något av biblioteken i din kommun. 
Kontakta personalen så hjälper de dig att få tag på den 
väska som du vill låna. 

Det finns sex olika väskor och på andra sidan kan du läsa 
vad väskorna har för inriktning. Om du är osäker på vilken 
väska som passar till ditt barn så be barnets logoped eller 
bvc-sjuksköterska kryssa i rutan vid respektive väska. När 
det gäller boktitlar och boktips kan du även få råd från din 
barnbibliotekarie och barnets förskolepedagog. 

Ta gärna med dig lekarna och använd dem i er vardag, ute 
på lekplatsen eller kanske en stund i bilen. Det viktigaste 
av allt är att du och ditt barn har roligt tillsammans när ni 
använder materialet! 

Vill du veta mer kan du gå in på 
www.regionhalland.se/sprakkedjan 

Språk-kedjan – en obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling 

– ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovårdsteamet på Region 

Halland och Kultur i Halland – regionbiblioteket. Projektet har letts 

av Gerd Almqvist Tangen och Maria Ehde Andersson. Metoderna 

och materialet i språkväskorna utvecklades av en grupp från Halland 

som bestod av en logoped, en förskolepedagog, tre bibliotekarier 

och en BVC-sjuksköterska. 

Box 517, 301 80 Halmstad 
regionen@regionhalland.se  •  www.regionhalland.se 
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