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Så syns tillgängliga medier i biblioteket



Äppelhyllan

• Alla barn är olika och läser på olika sätt, 
därför finns Äppelhyllan

• I Äppelhyllan finns medier som barn kan 
läsa med ögon, öron eller fingertoppar

• Böcker för och om barn med funktions-
nedsättning. Böcker som väcker läsglädje 
och som kan ge stöd och inspiration, även 
till  vuxna



Äppelhyllan i Linköping



Äppelhyllan



Information för och om barn med 

funktionsnedsättning



Teckenspråk och Böcker med olika 

tecken/symboler som stöd
• Teckenspråk – DVD filmer där hela berättelsen är 

tecknad

• Tecken som stöd - TSS, TAKK  

• Böcker med symbolstöd:

 Bliss

 Pictogram

 Widgit

Elever som har tal-, språk- och 
kommunikationssvårigheter kan behöva böcker med 
symbolstöd. 

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/Teckensprak/
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/Bocker-med-symbolstod/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Laromedel1/Symbolsprak/




Taktila bilderböcker
– Barn med synnedsättning behöver uppleva och lära sig förstå bilder. Därför 

är det viktigt att de får känna på och titta på taktila bilder redan när de är 
små. 

– Även barn/vuxna med andra funktionsnedsättningar kan ha glädje av 
taktila bilderböcker:

– Barn med utvecklingsstörning

– Barn med koncentrationssvårigheter

– Barn med annat modersmål än svenska

– Vuxna med olika funktionsnedsättningar

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=12199
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=taktila+bilderb%C3%B6cker&source=images&cd=&docid=a7G2TgZFFdPPaM&tbnid=rhQCj4jq44zG_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.legimus.se/200250/taktila-bilder&ei=Y0chUaTQLsfl4QSi_oHIBg&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNFqHheUDPTo9c4-HQ61kBTqjaFlSw&ust=1361221732263058
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=taktila+bilderb%C3%B6cker&source=images&cd=&docid=a7G2TgZFFdPPaM&tbnid=rhQCj4jq44zG_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.legimus.se/200250/taktila-bilder&ei=Y0chUaTQLsfl4QSi_oHIBg&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNFqHheUDPTo9c4-HQ61kBTqjaFlSw&ust=1361221732263058




Talböcker och Bok och talbok



Spel, musik och film samt Lättlästa 

böcker med tydliga bilder



Våra Språkväskor – från Pino till 

Babblarna



Språkväskan - Mina känslor med

tecken



Vill nå alla med funktionsnedsättning –
informera om Läsa på olika sätt

• Informera och utbilda personalen på stadsbiblioteket

• Information på bibliotekets hemsida som kan underlätta för 
förmedlare och användare:

• Läsa på olika sätt

– Äppelhyllan

– Film på hemsidan/facebook

– Språkväskor

– Egen nedladdning

– Teckenspråk och Böcker med olika tecken/symboler som 
stöd

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/
https://www.youtube.com/watch?v=2TadCQO2hEE&feature=youtu.be


Vilka samverkar vi med kring barn?
• Språkpedagogiskt centrum:

– Skolpsykologer

– Logopeder

– Talpedagoger

– Specialpedagoger

– Speciallärare

– Förskolepersonal och Lärare

– Resurspersonal

– Sjukhusskolan

• Logopeder och logopedstuderande

• Barnhabiliteringen, Syncentralen

• Språksam och Särskolan

• Mottagningsenheten för nyanlända

• BVC – presentkort på Babblarna vid 2½-års kontrollen



Samverka – tips på hur

• Ha Fokusgrupper med förmedlare för att få tips till 
aktiviteter, rummets utformning, information om behov hos 
målgrupper

• Arbetsmöten med olika förmedlare ca 2 ggr/termin

• Planera avdelningen ihop – temaindelning och tips på teman

• Bjuda in läsombud till information och boktips ca 1 gång per 
termin

• Ordna aktiviteter på biblioteket eller komma ut till olika 
förmedlare med information

• Erbjuda kurs i talböcker, Egen nedladdning och 
Språkutveckling för pedagoger, logopeder och andra



Hur märks samverkan kring barn
• Barnhabiliteringen – Erfarenhetsutbyte

• Speciallärare, specialpedagoger i skolan – Egen 

nedladdning

• BVC - presentkort på Babblarna vid 2½-års kontrollen

• Logopeder och logopedstuderande – Språkpiller och 

Sagostund med tecken som stöd

• Talpedagoger och specialpedagoger i förskolan –

Språkväskor

• Särskolan och Språksam – Språkväskan Mina känslor

http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/egen-nedladdning-av-talbocker/
http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/Sprakpiller/
http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/Teckensprak/
http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olika-satt/Sprakvaskor/
http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Nyheter/Nu-har-stadsbiblioteket-tva-nya-sprakvaskor-for-utlan/


Aktiviteter med olika program
• Äppelhyllans dag firas varje år i september

• Sagostunder med tecken som stöd

• Dyslexiveckan

• Språkpillerdagen / Europeiska logopeddagen 6 mars

• Babblarna-söndag

• Bokmässa Lättläst / Läsa på olika sätt firas varje år i april

• Medverka i olika arrangemang,  t ex:

- Barnhabiliteringens studiedag

- Pedagogers  fortbildning

- Psykologer, logopeders… fortbildning

- Hjälpmedelmässa

- Öppet hus – Egen nedladdning 



Glada och nöjda barn!



Äppelhyllan – även för vuxna

Även vuxna kan ha glädje av Äppelhyllans 
material, t ex 

• Äldre med synnedsättning

• Personer med intellektuell funktionsnedsättning

• Demens

• Förvärvad hjärnskada

• Personer som är nya i Sverige



Äppelhyllan har flyttat in på vuxenavdelningen



Äppelhyllan i 

Sundbyberg/Signalfabriken



Äppelhyllan på stadsbiblioteket i 

Sundsvall


