
Häng med Språktåget!  
– information till logopeder

Kort om Språktåget

Språktåget är ett samarbete mellan biblioteken, 
logopedin och barnhälsovården i Stockholms
regionen.

Syftet är att stötta barns tal och språkutveckling och 
hjälpa familjer att hitta till biblioteket och alla språk
stimulerande böcker och material som går att låna där.

Som stöd har det inom Språktåget tagits fram:
• En folder med råd och tips om hur man kan läsa 

språkutvecklande för barn

• En lista över böcker som fungerar extra bra för att 
stimulera olika språkliga förmågor (uppdelade i 
kategorier/stationer som Uttal/fonologi, Böcker 
med TAKK, Meningsbyggnad & grammatik, 
Allmän språkstimulans & ordförråd, etc).

• En blankett i form av en biljett till Språktåget,  
där du som logoped kryssar för vilken kategori som 
barnet behöver öva extra på.

Vad kan vi logopeder göra?

• När vi träffar familjer och barn kan vi använda oss 
av Språktågets material genom att visa och dela ut 
foldern medan vi pratar om vikten av att läsa.  
Sam tidigt kan vi informera om Språktågets boktips, 
och säga att allt går att låna på biblioteket!

• Vi kan också ge barnet en biljett! Har barnet svårig
heter inom något specifikt område kan vi på biljetten 
specificera vilken station/kategori som kan passa. 
Familjen tar med biljetten till biblioteket där de får 
hjälp att välja böcker som passar just deras barn.

Vi logopeder och bibliotekarier som tagit fram  
Språktågets boklistor har försökt tänka på alla barn 
med språkliga svårigheter, men även barn med 
svenska som andraspråk och alla som behöver extra 
språkstimulans. Som det står i Språktågets folder: 

Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan 
utveckla olika delar av sina språk. Några behöver 
stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på 
snabbare. Alla kan åka med Språktåget!

Med hopp om att Språktåget kommer bli ett  
användbart verktyg!

Linnea Anderberg, leg. logoped,  
linnea.anderberg@sll.se

Elvira Ashby, leg. logoped, elvira.ashby@gmail.com

Pia Borrman, utvecklingsledare  
Regionbibliotek Stockholm, pia.borrman@sll.se

Lovisa Furendal Berndt, utvecklingsledare  
Regionbibliotek Stockholm,  
lovisa.furendalberndt@sll.se 

Materialet kommer initialt att skickas ut till 
logopedmottagningar men kan också 
laddas ner från www.regionbiblioteket.se. 
Det går också att beställa materialet  
kostnadsfritt från Regionbibliotek Stockholm, 
regionbiblioteket.kultur@sll.se.
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