
Stötta små barns 
språkutveckling



I Äppelhyllan hittar du
•  Böcker om barns språkutveckling
•  Böcker med tips för att stimulera språkutvecklingen
•  Babblarna, Ajja & Bajja och andra språkstimulerande böcker
•  Böcker med tecken som stöd
•  Taktila bilderböcker, att läsa med fingrarna

Språkpiller
Bilderböcker som logopeder har bedömt kan passa särskilt bra för 
att stimulera barns språk. 

Logopederna har delat in 
böckerna i olika Språkpiller-
tips, efter vad barnen behöver 
träna extra på. 

Du kan ha hjälp av Språk-
pillertipsen när du väljer 
böcker för att stimulera just 
ditt barns språk.

Alla barn behöver språkstimulans och att läsa böcker 
är väldigt bra för barns språkutveckling!

När du vill stötta ditt barns språkutveckling finns både 
Äppelhyllan, Språkpiller, Språkväskor och alla andra 
böcker förstås, på biblioteket!



Exempel på Språkpillertips är bilderböcker som innehåller mycket:

•  Adjektiv
•  AKK(tecken som stöd)
•  Ljudstimulering
•  Prepositioner
•  Substantiv
•  Verb 

Språkpillerböckerna är naturligtvis bra 
för alla barns språkutveckling!

Språkväskor och Språkpåsar
Med hjälp av språkväskor och språkpåsar kan du och barnet 
tillsammans läsa, leka och spela fram språket! Väskorna och 
påsarna innehåller både böcker, leksaker och en handledning 
med förslag på språklekar.

Barnen kan utveckla sitt språk samtidigt som de har roligt!

Exempel på Språkväskor:

•   Språkväskan Babblarna – Dadda / Babba / Bobbo / Diddi
•   Språkväskan Första-orden
•   Språkväskan Första-meningarna 
•   Språkväskan Språklek med Ajja & Bajja



Exempel på Språkpåsar:

Kan förskrivas av logopeder, precis som Språkpillerböckerna, till 
barn som behöver träna extra.

•   Språkpåsen Ord med Alfons 
•   Språkpåsen Frågor med Mumin 
•   Språkpåsen Motsatser med Gruffalon 
•   Språkpåsen Meningar med Pino 

Vad kan jag göra om barnet 
inte är intresserad av att läsa? 

Jo, fortsätt att erbjuda 
böcker! 

Välj böcker om sådant som
intresserar barnet och låt 
barnet bläddra själva. 

Det kan vara lättare om du inte läser exakt allt som står i texten, 
utan tittar tillsammans på bilderna och kanske berättar historien 
med egna ord. 
Försök göra stunden mysig helt enkelt!

Läs mer på bibliotekets hemsida: 
https://www.linkoping.se/bibliotek
Välj ”Läsa på olika sätt”

Varmt välkommen!

Öppettider och kontakt:
linkoping.se/bibliotek


