
Kort om Språktåget

Språktåget syftar till att öka kunskapen om och inspi
rera kring små barns språkutveckling. Det är ett sam
manhållet material som dels riktar sig till alla vuxna i 
barns närhet, och dels innehåller ett material för barn 
0–6 år som behöver extra stöd i språkutvecklingen.
Språktåget ger genom foldrar och affisch råd och tips 
om barns språkutveckling och genom boklistor, fram
tagna av biblioteksmedarbetare i Region Stockholm, 
kan barn i språklig sårbarhet få hjälp att bygga språk.

Språktåget är ett samarbete mellan biblioteken, logope
din och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen. 
Texterna i materialet är framtagen av logopederna 
Elvira Ashby och Linnea Anderberg i samarbete med 
Regionbibliotek Stockholm.

Materialet består av:
• Folder om hur vuxna kring barnet kan stimulera  

barnets språkutveckling. Delas ut av barnhälso
vården och på biblioteket.

• Affisch att sätta upp i biblioteket.

• Lista över böcker som passar för olika språk
svårigheter.

• Biljett för logopedens bokrekommendationer.

Så använder logopeden och du som  
biblioteksmedarbetare Språktågets biljett:

När ett barn remitterats till en logoped kan logopeden 
rekommendera läsning för barnet. Detta sker genom att 
logopeden på en förtryckt ”biljett” kryssar för inom 
vilka områden som barnet behöver extra stöd. Biljetten 
till Språktåget tar vårdnadshavaren med till biblioteket.

Du som biblioteksmedarbetare hjälper till att plocka 
fram böcker enligt den lista som finns på biblioteket. 
Plocka gärna fram flera böcker som låntagaren kan 
välja bland. Uppmuntra dem gärna att låna flera på en 
gång! Passa också på att dela ut Språktågetfoldern, och 
samtala lite om innehållet i den. Tryck särskilt på att 
läsa, sjunga, berätta på de språk som finns i familjen. 
Betona det lustfyllda!

Om böckerna på listan skulle vara utlånade kan biblio
teksmedarbetaren med ledning av de andra böckerna på 
listan hitta alternativ. Se till att alla medarbetare i biblio
teket som möter barn och deras vuxna känner till Språk
tågets boklista, så att de som kommer med biljetten får 
ett bra bemötande och hjälp med att hitta böckerna.

Med hopp om att Språktåget kommer bli ett användbart 
verktyg!

Materialet laddas ned på gåvoboken.se 
eller beställs hos Therese Ytter,
therese.ytter@vgregion.se  
på Förvaltningen för kulturutveckling.

Till dig som jobbar på bibliotek!
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