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Språkstart Halland
 – små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk! Satsningen Språkstart Halland riktar sig till små barn från  
6 månader upp till 3 år och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling.  
I denna satsning samverkar kommunerna och Region Halland för att på olika sätt nå 
familjer med inspiration och information. Region Halland har därför avsatt medel för att till-
sammans med Hallands kommuner driva och samordna de små barnens språkutveckling.

Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra  
till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk

”För det enskilda barnet är ett rikt och utvecklat språk avgörande för utvecklingen av det 
egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet. Det är avgö-
rande för att vi ska kunna kommunicera med andra människor, kunna informera oss och 
vara delaktiga i samhället, kunna ta del av litteratur och kultur. De yrkesgrupper som har 
som uppgift att stödja små barns språkutveckling är väl medvetna om allt detta, och det 
är också många föräldrar, politiker och beslutsfattare. Men vi vet också att många barn 
inte får det stöd de behöver.” 

Kerstin Rydsjö: Dags att höja ribban!

Huvudmål för satsningen:
Att alla halländska barn får en god språkstart i livet.

Delmål: 
• Att alla halländska barn/familjer ska få ett språkstimulerande  

besök vid 6 månaders ålder.
• Att barn/familjer ska få inspiration och information om vikten  

av att tidigt stimulera små barns språkutveckling.

Effektmål:
• Att färre barn ska remiteras till logoped efter språkscreening på BVC.
•	 Att	fler	barn	i	Halland	klarar	målen	för	att	bli	godkända	i	kärnämnena	 

när de går ut årskurs nio i grundskolan.
• Att färre barn hamnar i utanförskap i Halland.

Språkstart Halland innehåller olika aktiviteter. Grundläggande är mötena i hemmiljön  
då familjerna får besök av en språkstartare, det vill säga en person som är anställd av 
biblioteket och kan ha bakgrund som exempelvis bibliotekarie eller förskolepedagog. 
Familjerna erbjuds språkpaket med material och lustfylld inspiration till att tala, rimma, 
ramsa, sjunga, läsa och leka tillsammans. Hembesöket upprepas, vilket i tidigare  
projekt visat sig var ett bra sätt att nå hela familjen. Innehållet i språkpaketen arbetas  
fram av en referensgrupp bestående av olika professioner inom barns hälsa och 
språkutveckling. Språkstart Halland är ett nämnds- och sektorsövergripande arbete  
som handlar om hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen handlar om tal, 
språk och kommunikation. 



Innehåll

Detta häfte ger vägledning och information om hur sats-
ningen Språkstart Halland ska utformas visuellt i olika 
medier	och	kanaler.	Den	grafiska	profilen	ska	användas	i	
alla sammanhang då Språkstart Halland ska kommuniceras 
ut till mottagaren. 

Häftet innehåller följande delar:

• Logotype
• Illustrationer 
•	 Färger	och	grafiska	element
•	 Typsnitt,	typografi
• Tonalitet – tilltal och bildspråk
• Trycksaker – exempel
• Sociala medier – exempel
• Upphovsrätt – rättigheter till materialet



Logotype

Huvudlogotypen i färg används i  
första hand.

När logotypen ska tryckas i rena 
färger utan toningar (t ex vid screen-
tryck)	finns	ett	original	separerat	i	
fem färger. 

Den svartvita logotypen används 
endast	då	det	inte	finns	färg
alternativ.

Om logotypen behöver vara mindre  
än 30 mm hög syns inte prata-lek-
sjung-lästexten tillräckligt bra och kan 
då tas bort. 



Illustrationer

6 månader

11 månader

18 månader

3 år

Ole dole
doff...

...
...

Illustrationerna av Stina Wirsén används fritt inom Språkstart Halland, med nedan rekommendationer. 
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Typsnitt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Rubrik Arial Black

Kortare text som efterliknar handskrivet MV Boli

Brödtext Arial Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Underrubrik Arial Bold



Tilltal och bildspråk

Tonalitet
1. Varför en tonalitet?
I vår kommunikation av Språkstart Hallands alla delar 
är det viktigt att vi i alla kanaler och till alla målgrup-
per upplevs som en tydlig och sammanhållen avsän-
dare. Bilder, text och form ska genomsyras av en och 
samma känsla – vår egen tonalitet.

2. Tonalitetens värdeord
Språkstart Hallands budskap är Prata, lek, sjung och 
läs. För att nå ut med detta budskap har vi tagit fram 
fem värdeord som ska genomsyra all vår kommuni-
kation. Vi ska upplevas som inspirerande, lustfyllda, 
trovärdiga, lekfulla och enkla att umgås med.

Inspirerande
När vi känner inspiration blir det lättare att lära och ta 
till sig nya kunskaper. Med inspiration kommer glädje 
och känslan av meningsfullhet.

Vi visar att vi är inspirerande genom att vi:
•  ger tips istället för råd och pekpinnar
•  uppmuntrar istället för att tillrättavisa
•  använder oss av ord som bubblar och förmedlar 

glädje
•  upplyser, utbildar och förklarar istället för att skriva 

på näsan
•  bjuder på oväntade grepp i text, bild och form.

Lustfyllda
Inspiration och lust går hand i hand. Med inspiratio-
nen kommer lusten att göra och att fortsätta göra. Att 
känna lusten att lära sig språk, att sjunga, leka och 
läsa är en underbar känsla. Den känslan vill vi att 
våra målgrupper ska känna. Vi visar att vi är lustfyll-
da genom att vi:
•  visar bilder som skapar lust att lära sig mer
•  skriver på ett sätt som känns lustfyllt och lockande. 

Inte påtvingat och nödvändigt
•  i ord, bild och form visar glimtar ur vardagen där 

familjen tillsammans pratar, leker, sjunger och läser.

Trovärdiga
Att avsändaren är Region Halland framgår tydligt i all 
vår kommunikation. Vi är en myndighet och bakom 
vårt	material	ligger	flera	års	forskning.	Vi	visar	att	vi	
är trovärdiga genom att:
•  vårt material och våra metoder bygger på evidens 

och beprövad erfarenhet
•  vi under satsningen kommer att bedriva forskning
•  vi inte lovar något vi inte kan hålla
•  vi är tydliga med vem som är avsändaren
•  allt vårt material och våra metoder är framtaget av 

en referensgrupp med, i sammanhanget, relevanta 
kompetenser och genomsyras av hög kvalitet

•  vi är noggranna med information och vem som ska 
kontaktas för att veta mer om Språkstart Halland

•  vi berättar om grunden till varför det är viktigt att 
alla barn har rätt till ett språk

•  vi är tydliga med vad som ingår i Språkstart Halland.



Lekfulla
Alla barn har rätt till ett språk – och alla barn har rätt 
att vara barn. Lekfullhet är en viktig del i känslan av 
Språkstart Halland. Det ska kännas lekfullt att vara 
en del av Språkstart Halland, inte en plikt eller något 
som känns påtvingat. Vi visar att vi är lekfulla genom 
att vi:
•  använder ett kreativt och lekfullt språk
•  har en form som känns lekfull och inte andas myn-

dighet och skola
•  kommer med tips som känns uppmuntrande och 

lättillgängliga.

Enkla att umgås med
Våra målgrupper är brokiga men har alla en sak  
gemensam: de är familjer i olika konstellationer.  
Oavsett om det är ett syskon, en ensamstående  
förälder, morförälder, nyanländ familj eller två-
språkiga föräldrar och barn – ska det vara  
enkelt att umgås med oss. Det ska vara  
enkelt att använda vårt material, att ta till  
sig vår information, följa våra metoder  
och att förstå vårt budskap. 
Att umgås med oss ska vara roligt och  
enkelt. Vi visar ett vi är enkla att umgås  
med genom att:
•  vi har ett enkelt och lekfullt tilltal
•  vi inte använder onödiga ord utan håller  

oss till enkla formuleringar
•  våra rim, ramsor, sånger och texter är  

enkla att ta till sig oavsett ålder
•  vi inte känns påtvingande utan som en  

kompis man gärna leker med.

3. Ord vi gärna använder ...
Hej! Kul, Skoj, Prata, Bubbla, Jollra, Leka, Lära, 
Förstå, Ord, Saga, Drömma, Känna, Berätta, Glädje, 
Välkommen, Lycka, Lyssna, Peka, Med, Tillsam-
mans, Roligt, Familjekänsla, Positivt, Hoppa, Äkta, 
Skutta, Grattis, Gåva, Generös, Hurra!

... och ord vi undviker
Tycka, Skall, Måste, Bör, Upplysa, Information, Peda-
gogisk, Upplysande, Myndighet.

Hurra!



Grafisk form
exempel trycksaker

Pappersval:  För att alla trycksaker ska få samma utseende väljs Arctic Silk+. 
  Det är ett vitt mattbestruket papper tillverkat i Sverige.

Kuvert.indd   1 2018-03-08   13:38:57

Ett stort grattis till den nya familjemedlemmen!Vi skulle vilja komma hem till er med en gåva i form av ett språkpaket med några böcker och ett gosedjur. Besöket och språkpaketet är gratis! Att prata, leka, sjunga och läsa är kul och viktigt för det lilla barnets språk. Därför hoppas vi att vårt språkpaket ska bli ett omtyckt inslag i er vardag och bjuda på många mysiga stunder för er tillsammans. 
Vi kommer hem till er    dagen den        klockan 
Om tiden inte passar eller om ni inte vill ha besök, ring eller mejla! (Se visitkort.) 
Vänliga hälsningar från

PS Besöket är en del av satsningen Språkstart Halland, som vänder sig till alla barn från 6 månader till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Bakom satsningen står Region Halland och din kommun. DS
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Inbjudan 6 mån.indd   1

2018-03-15   13:54:27

Språkstart Halland
Åsa Engberg
Språkstartare
E-post: asa.engberg@hylte.se
Telefon: 0345-181 39

Visitkort Hylte.indd   2 2018-03-15   13:47:40

Vill du ha mer tips och  

inspiration om läsning, sånger, ramsor  

och ditt barns språkutveckling? 

Gå in på www.regionhalland.se/sprakstart
Följ oss i sociala medier:

Instagram – @sprakstarthalland

Facebook – @sprakstarthalland
På www.regionhalland.se/sprakstartramsor kan du  

se filmer där barn och vuxna ”ramsar” och sjunger.

Om du har frågor eller vill veta mer om satsningen,  

kontakta processledare Maria Ehde Andersson:

maria.ehde-andersson@regionhalland.se

Prata, lek, sjung och läs!

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust 

och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig 

till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och 

andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera  

och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Språkstartare bjuder på språkpaket

Alla familjer med nyfödda barn får ett besök av en biblioteksanställd 

språkstartare* då barnet är 6 månader gammalt. Under besöket får 

familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till  

att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

Vid ca 1 års ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket 

delas ut. Innan barnet fyllt 3 år kommer familjen att få möjlighet att vara 

med på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med språket. Besöken 

och språkpaketen är gratis.Satsning på små barn i Halland

Satsningen är en samverkan mellan Region Halland och kommunerna 

för att tidigt stimulera små barns språkutveckling. Innehållet i språk

paketen är framtaget av en grupp bestående av olika yrken inom barns 

hälsa och språkutveckling. På www.regionhalland.se/sprakstart kan du 

läsa mer om gruppen.

*Språkstartaren är anställd av  

biblioteket och kan ha bakgrund  

som exempelvis bibliotekarie  

eller förskolepedagog.

 www.regionhalland.se/sprakstart
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Språkstart folder bokm BVC.indd   2

2018-03-15   13:53:19

Att lära sig ett språk börjar redan med joller, 
ljud, miner och rörelser. Genom att prata, 
läsa, sjunga, rimma och ramsa hjälper du ditt 
barn att utvecklas och bygga sitt språk.

Det är aldrig för tidigt att börja prata, läsa och sjunga för 
ditt barn! Redan i magen lär sig det lilla barnet att känna 
igen sina föräldrars röster. Tidigt börjar barnet att kommuni
cera med dig – med miner, skrik, rörelser och ögonkontakt.

Ungefär vid sex månaders ålder börjar barnet ljuda och 
jollra mer. Med prat, sång, sagor och ramsor hjälper du till 
att bygga ditt barns ordförråd. 

Låt barnet vara med! 
Hjälp ditt barn att bygga sitt språk genom att prata och sätta 
ord på allt som händer och som fångar barnets intresse.
Oavsett vilket sätt barnet kommunicerar på, tycker det om 
att få svar. Visa för barnet att du märker att det vill något 
och sätt ord på vad det visar intresse för.

Upprepa om och om igen!
Små barn behöver höra nya ord många, många gånger. 
Det är bara bra att läsa en och samma bok, sjunga samma 
sång och berätta om det ni gör tillsammans under dagarna 
– många gånger varje dag.

Använd hela kroppen när du pratar! 
Peka, låt och skratta tillsammans så blir det lätt och roligt 
för barnet att lyssna och härma dig. Bra böcker är böcker 
som används, så det bästa som kan hända en bok är att 
den blir utsliten.

Att titta och läsa i böcker tillsammans är ett mysigt och 
roligt sätt att vara nära varandra. Ju oftare desto bättre!

TAKK – teckna med händerna
Tecken som alternativ kompletterande kommunikation är 
ett bra stöd till barnets språkutveckling. Läs gärna mer på
www.regionhalland.se/sprakstart.

Ditt barn älskar att 
prata med dig!

6 månader – så fungerar språket

Vill du veta mer? 

Gå in på www.regionhalland.se/sprakstart
Följ oss på Instagram och Facebook, @sprakstarthalland

Har du frågor om Språkstart Halland?

Kontakta processledare Maria Ehde Andersson:  
maria.ehdeandersson@regionhalland.se

Ill
us

tra
tio

ne
r: 

S
tin

a 
W

irs
én

Folder Språkväskan föräldrar.indd   1 2018-03-15   13:49:47

Våra favoriter bland ramsor och visor
Ramsor för barn från 6 månader

ETT LITET TROLL I EN STRUT, muntlig trad.
Det var en gång ett litet troll som bodde i en strut.
Forma händerna till en strut framför ansiktet.
Och varje gång man knacka på,
Knacka med ena handen i handflatan på den andra.
så ropa han TITTUT!
Sätt händerna framför ansiktet och ta bort dem  
vid ”TITTUT!”

ALLA FINGRAR SPRALLAR IDAG, muntlig trad.
Alla fingrar sprallar idag, alla fingrar sprallar idag.
De pillar mig på tårna, de klättrar uppför benen,
de klappar mig på låren, de killar mig på magen,
de rufsar mig i håret.
Sen klappar de varann så mycket de kan.

FRÅN  

6  
MÅNADER

FINGERPROMENAD, muntlig trad.
Ramsa som lockar till skratt
med fingrar som kittlar från benen
upp till kinden och så ner igen!
Nu går vi uppför benen
på en liten promenad.
Sen stannar vi på magen
och vilar ett slag.
Sen går vi upp till kinderna och  
klappar på dom.
Sen en snabb promenad
ner till foten igen.

BAKA, BAKA LITEN KAKA  
muntlig trad. efter Alice Tegnér
En ramsa som gör stunden
på skötbordet ännu mysigare.
Baka baka liten kaka.
Knåda barnets mage.
Rulla rulla liten bulla.
Rulla handen över barnets mage.
Ringla ringla liten kringla.
Rita en kringla med ditt finger över  
barnets mage.
Mjöla den och pricka den.
Gör pickande rörelser med fingret  
på barnets mage.
Å skjuss in i ugnen!

NU KOMMER DET EN MUS, muntlig trad.
Nu kommer det en mus
Gå med pek- och långfinger över barnet.
som vill bygga hus.
Inte här, inte där, men DÄR!
Kittla barnet.

Här vill ditt lilla 
gosedjur Sprallan 

vara med och leka i 
ramsandet!
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På www.regionhalland.se/sprakstartramsor kan du  
se filmer där barn och vuxna ”ramsar” och sjunger.

Rim och ramsor 6 mån.indd   2 2018-03-08   13:30:28



Prata,  
lek, sjung  
och läs!

Facebook

Instagram

Webb/film/kampanj

Sociala medier
och rörlig bild, exempel



Upphovsrätt – rättigheter för materialet
Samtliga	av	Språkstart	Hallands	texter,	bilder,	illustrationer	och	filmer	omfattas	av	 

upphovsrätts lagen (1960:729). Materialet (text, bild och illustration) får enbart publiceras  
i samband med omnämnande av Språkstart Halland där Stina Wirsén anges som  

illustratör. Illustrationerna får ej användas var för sig utan koppling till innehåll  
i Språkstart Halland, där Språkstart Halland anges som källa.

För ytterligare information om upphovsrätt kring material från Språkstart Halland,  
vänligen kontakta maria.ehde-andersson@regionhalland.se, processledare Region Halland.


