- Alla har rätt att läsa -

Äppelhyllan
på Karlskoga bibliotek

Äppelhyllan på Kar lskoga bibliotek

Alla barn är olika och läser på olika sätt,
med ögon, öron eller fingertoppar.
I Äppelhyllan på Karlskoga bibliotek hittar du medier för barn
med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt
spåkträningsmaterial. Vi har delat upp medierna i följande
kategorier:

Tecken som stöd (TAKK)
Böcker där texten kompletteras av
tecken. Man använder tecken som stöd
för barn som är sena i sin språkutveckling. Många barn kan bli hjälpta av att
få tecken som stöd till talet, både för
förståelse och för att kunna uttrycka sig.
Tips från logopeden: Börja med att
teckna det viktigaste ordet i meningen.
Exempelvis ”Titta där borta är en boll”.

Teckenspråk
Teckenspråk är ett eget språk med
grammatik där man tecknar alla ord i en
mening. Språket används av döva och
hörselskadade. Litteraturen är oftast
visuell och i form av inspelade filmer.
Det finns 160 olika teckenspråk i världen
och på äppelhyllan finns det svenska
teckenspråket.
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Synträning

Språkstimulans

Här finns böcker för barn som har
nedsatt synförmåga.

Så fort du pratar, läser eller sjunger med
barnet, så stimuleras barnets språk.
Här hjälper böckerna till med ord- och
språkinlärning genom att barnet
både ser bilden och hör dig berätta.
En del barn kan behöva böcker med
mindre mängd text och fler bilder.

Taktila bilderböcker
Böcker som man kan känna på.
När man lär in ett ord, lär man sig bättre
om flera sinnen används. Det kan vara
lättare att koncentrera sig om man får
känna på det man pratar om.
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Grammatik
Fonologi
Fonologi handlar om hur ord låter. Här
uppmärksammas ljuden som bildar
ordet, inte bokstäverna. Här finns
böcker som hjälper barnet att uppmärksamma och lyssna efter språkljud.
Tips från logopeden: Var extra tydlig
då du läser för ditt barn, betona och
förläng de språkljud som barnet har
svårt för. Upprepa gärna ljuden:
Pelle äter ”k-k-kaka.”

Grammatik handlar om att använda ord
för att bygga längre meningar, även om
hur ord böjs och förändras beroende
på vad man vill berätta. Barnet kanske
har svårt att använda ordet i en mening,
eller göra skillnad på han och hon eller
den och det. Här finns böcker där man
tränar på olika delar i den svenska
grammatiken.
Tips från logopeden: Om ni läser en
bok som tränar under och över, bakom
och framför, använd också de orden
hemma när ni pratar och leker. Om
barnet pratar i väldigt korta meningar,
upprepa det barnet sagt och bygg ut
meningen ”Docka säng” till ”Ja, dockan
sover i sängen”.

Äppelhyllan på Kar lskoga bibliotek

Silent books
Böcker utan text lämnar mycket åt
fantasin, där kan man välja hur historien
ska berättas. Berättandet ger plats för
barnets delaktighet. Böckerna är bra om
man av olika anledningar har svårt att
läsa men vill väcka intresset för böcker
hos barn.
Tips från logopeden: Utgå från ett
ämne som intresserar barnet.

Fakta för vuxna
Här finns böcker för vuxna om funktionsvariationer hos barn, barns språk- och
läsutveckling samt hur vuxna kan stötta
utvecklingen i barns läsande .

Om funktionvariationer
Här finns böcker med berättelser som
handlar om olika funktionsvariationer.
Här kanske barnet kan känna igen sig
i någon av berättelserna och är bra att
samtala utifrån.

Övrigt
Det finns språkpåsar att låna hem i vår
informationsdisk. Dessa innehåller
material för språkträning.
Vi har även en bliss-karta att använda
mellan personal och besökare.
Kontakta personalen om du saknar
något på Äppelhyllan.

Vill du veta mer om läsfrämjande
för barn med funktionsvariationer?
Besök:
www.appelhyllan.se
eller prata med någon i
personalen på biblioteket,
Kyrkbacken 9 Karlskoga.
Telefon: 0586-618 80
E-post: biblioteket@karlskoga.se

