
Kort om Språktåget

Språktåget är ett samarbete mellan biblioteken, logope
din, barnhälsovården och förskolan i Västra Götalands
regionen. Syftet är att öka kunskapen om och inspirera 
kring små barns språkutveckling. Det är ett samman
hållet 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. 
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 på bibliotek,  
förskolor och av barnhälsovården vid 8 månaders 
besöket.

• Affisch med Språktåget.

• En lista över böcker som fungerar extra bra för att  
stimulera olika språkliga förmågor (uppdelade i  
kategorier/stationer och teman). Finns för ned
laddning på www.vgregion.se/spraktaget

• Biljett för logopedens bokrekommendationer.

Så kan förskolan använda Språktågets material:

När du träffar familjer och barn kan du använda dig av 
Språktågets material genom att visa och dela ut foldern 
medan du samtalar om innehållet. Tryck särskilt på 
vikten av att läsa, sjunga och berätta på de språk som 
finns i familjen. Betona det lustfyllda! Samtidigt kan du 
informera om Språktågets boktips och att böckerna 
finns att låna på biblioteket! Detta kan till exempel ske i 
samband med inskolningen eller vid föräldramöten.

Du kan även låta dig inspireras av boklistan och välja 
titlar anpassade efter olika språkliga kategorier eller 
utifrån intressanta teman i din pedagogiska verksam
het. På biblioteket kan personalen hjälpa till med att 
plocka fram böcker enligt de kategorier/teman som du 
vill låna. 

Med hopp om att Språktåget kommer bli ett användbart 
verktyg!

Materialet laddas ned på  
www.vgregion.se/spraktaget  
eller beställs via
marion.hyden@vgregion.se 
Om du har frågor eller förslag, hör av dig till 
therese.ytter@vgregion.se  
konsulent litteratur på Förvaltningen för 
kultur utveckling 

Häng med Språktåget!  
Information till förskola
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