
Till dig som jobbar på BVC!

Kort om Språktåget  
Språktåget syftar till att öka kunskapen om och  
inspirera kring små barns språkutveckling. Det är ett 
material som dels riktar sig till alla vuxna i barns  
närhet, och dels innehåller ett särskilt material för 
barn 0-6 år som behöver extra stöd i språk- 
utvecklingen. 

Språktåget ger genom foldrar och affischer råd och tips 
om barns språkutveckling. Barn med språklig sårbar-
het som remitterats till logoped kan få hjälp av  
biblioteken med att hitta rätt böcker för sin språk- 
utveckling.

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

Alla åker med tåget och en del barn  
behöver stanna lite längre på vissa  
stationer!

Materialet består av:
• ett gåvokort som delas ut av barnhälsovården i sam-

band med det första hembesöket. Biblioteken ger en 
bok som gåva till barnen (gäller i de flesta kommu-
ner),

• en folder om hur vuxna kring barnet kan stimulera 
barnets språkutveckling, som delas ut av barnhälso-
vården i samband med 8-månadersbesöket,

• en affisch i A4 med ramsa som delas ut till familjen 
av barnhälsovården i samband med 5-månadersbe-
söket,

• en affisch i A3 med ramsa att sätta upp vid skötbord 
på BVC, köpcentrum, väntrum osv,

• affischer med själva Språktåget i A4 och A3, samt

• en affisch i A3 med innehållet i foldern. 

  
Det lokala biblioteket förser BVC med 
materialet kostnadsfritt. 
Om du har frågor eller synpunkter, hör 
av dig till: regionbiblioteket.kultur@
regionstockholm.se
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Mer information finns på:  
regionbiblioteket.se/spraktaget


