
 

Læs mere på: www.kulturstyrelsen.dk/bogstart 

 

Læs med dit barn og vind en iPad! 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/bogstart/


 

Bogstart ønsker at støtte dit barns sproglige 
udvikling, så det får gode fremtidsmuligheder. 
 
Bogstart er et projekt som har til formål at støtte dit barns sproglige udvikling 
gennem bøger. 
 
Det overordnede formål med Bogstart er at: 
• styrke dig i at støtte dit barns sproglige udvikling 
• fremme dit barns kærlighed til bøger  
• give dig og dit barn gode fælles oplevelser med bøger   
• opmuntre dig og din familie til at benytte sig af bibliotekets tilbud 

Gratis bøger 
For at du og dit barn kan komme godt i gange får I udleveret 12 bøger gratis! 
• 3 bøger når dit barn er 6 mdr. Her får du besøg af en bibliotekar i dit hjem      
   som udleverer bøgerne   
• 3 bøger når dit barn er 12 mdr. Her får du også besøg af en bibliotekar i dit  
   hjem som udleverer bøgerne  
• 3 bøger når dit barn er 18 mdr. Du og din familie inviteres til biblioteket for  
   at afhente bogpakken, evt. i forbindelse med et arrangement   
• 3 bøger når dit barn er 3 år. Bogpakken gives til alle 3-årige i dagtilbud der  
   ligger i nærheden af dit hjem 

Bibliotekaren vil komme med konkrete forslag til hvordan du kan understøtte 
dit barns sprogudvikling i de fire forskellige faser. 
 
 

 

 

Styrker Bogstart børns sprogudvikling? 
Vi vil undersøge om bøgerne styrker børnenes sprogudvikling. Det kan vi 
gøre ved at sammenligne den sproglige udvikling hos børn der er med i 
Bogstart med sprogudviklingen hos børn der ikke er med. Derfor håber vi 
at vi må følge dit barn i den periode han/hun er en del af Bogstart.   

Det er Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet der står for 
undersøgelsen.  

Hvordan?  
Det eneste du skal gøre er at besvare nogle spørgsmål undervejs: 

•Du vil blive ringet op en til to gange efter udleveringen af hver  
  bogpakke hvor vi vil spørge ind til læringsmiljøet hjemme hos dig.   
  Samtalen vil højst vare 15 minutter pr. gang 
•Du vil blive kontaktet en gang om måneden hvor vi vil spørge ind til  
  hvor meget du har læst med dit barn (enten pr. sms eller telefon) 

 

Gennemfører du alle besvarelser vil du 
automatisk være med i lodtrækningen om 
en splinterny iPad. 
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