Äppel hyllan

Läsglädje för barn

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där
barn kan hitta medier som kan läsas med
ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är
olika och läser på olika sätt, därför finns
Äppelhyllan. Här hittar du böcker för och
om barn med funktionsnedsättning. Böcker
som väcker läsglädje, men också ger stöd
och inspiration till dig som vuxen.

På Äppelhyllan finns
Lätt att läsa och tydliga bilder
Böcker med bilder kan vara ett mycket bra stöd för
att lära sig begrepp och ord. I Äppelhyllan hittar
du böcker med enkelt språk och tydliga bilder.

bokens text, som man kan se om man läser böckerna med ett läsprogram i datorn.

					
					
Teckenspråkig litteratur
Teckenspråket är visuellt och har ingen skriven
form. Därför är böcker på teckenspråk inspelade
som filmer. Många bibliotek kan ladda ned teckenspråkig litteratur. Barnens Bibliotek har massor av
boktips på teckenspråk gjorda av barn.

						
						

Alternativ och Kompletterande Kommunikation
					 AKK är ett samlingsnamn för kommunikation som
					 inte bygger på tal. AKK kan användas i kommuTaktila bilderböcker – bilder att känna på
Bilderna är utförda i olika material och färger som
gör dem lätta att uppfatta. Taktila bilderböcker
görs för barn med synskada, men även barn med
andra funktionsnedsättningar kan ha glädje av dem.
Bokens text finns även i punktskrift och storstil.

nikation med barn som behöver stöd i att använda
och förstå talat språk. Att använda böcker med
tecken ihop med tal (TAKK) kan vara ett stöd för
hörande barn att förstå talat språk. Tecknen är från
teckenspråket och texten är på svenska. Andra vanliga AKK-sätt är bilder och symboler som Bliss,
Pictogram och Widgit, foton och föremål.

				

						
						
						
					

Punktskrift och interfolierade böcker
Punktskrift läser man med fingertopparna. En interfolierad bok är en vanlig bilderbok med plastblad med punktskrift inlagt. Ibland har punktskriftsboken den tryckta boken i en ficka på pärmen. Den
som ser och den som inte ser kan läsa samma bok!

Spel och lek

Med dator som hjälpmedel kan ett barn med
funktionsnedsättning vara aktivt, leka, lära och ha
roligt. Datorn stimulerar till samspel och kommunikation. Det kan finnas flera program att välja på,
					 antingen att låna hem eller spela på plats.

					
Talböcker och ljudböcker
Många böcker finns inlästa. Ljudböcker är inlästa
berättelser för alla barn. Barn med läsnedsättning,
till exempel dyslexi eller synskada, kan också låna
talböcker. Det finns särskilda talböcker för lästräning och specialinläsningar med flera inläsare och
ljudillustrationer. Nyare böcker innehåller ofta

Vill du veta mer?
Läs mer på www.appelhyllan.se
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Läsglädje för barn med
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Vill du veta mer om Äppelhyllan?
Hör av dig till oss!

