Äppelhyllan
Alla barn behöver böcker
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Alla barn och ungdomar har rätt till böcker, men alla läser inte
på samma sätt. Vissa kan läsa med ögonen medan andra
läser med sina händer eller lyssnar på en bok. I Äppelhyllan
har vi därför samlat böcker för barn med funktionsvariationer
som både kan underlätta och stimulera till läsning.
Daisy
En daisy är en inläst bok på cd-rom. Daisy får du låna som har
läshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
Daisy kan du bara låna på biblioteket.
Förutom bibliotekets utbud finns det 100 000 titlar att tillgå från
MTM, (Myndigheten för tillgängliga medier).
Du kan lyssna på daisy på flera olika sätt, till exempel i din
mobiltelefon, mp3-spelare eller surfplatta.
Bok och daisy
Då får du boken tillsammans med daisyn när du lånar.
När man lyssnar följer man samtidigt med i den tryckta boken.
Daisyn består av en normal inläsning och en långsamma
inläsning.
Ljudböcker
Ljudböcker är inlästa böcker som alla får låna.
Det är författaren eller en skådespelare som läser boken.
Lättlästa böcker - LL-böcker
Böcker som är lätta att läsa. En del har många bilder.
De lättlästa böckerna är märkta med röd prick.
Teckenspråk
Teckenspråk är ett språk där man använder
handrörelser. Böcker på teckenspråk finns på DVD.

Tecken som stöd (TAKK)
Böcker med tecken som stöd är oftast vanliga böcker med bilder
av tecken ovanför texten. De är avsedda att användas av
hörande som stödtecken för att förstärka talet. Man tecknar
enstaka ord.
Pictogram
Pictogram är bilder, i svart mot vit bakgrund, istället för ord.
Det är ett språk utvecklat för personer med begränsad förmåga
att tala, läsa och skriva. Varje pictobild står för ett ord eller
begrepp, t ex pojke, äta eller glad.
Bliss
Bliss är ett symbolspråk med bilder i stället för ord.
Man visar vad man vill säga genom att peka på en symbolkarta.
Bilden betyder känna.

Punktskrift
Bokstäver som är som punkter läser man
med fingrarna.
Taktila bilderböcker
Bilderböcker man kan känna på. Bilderna är gjorda i olika
material som kan vara mjuka eller hårda eller sträva. Det kan
vara bilder på djur och människor. Texten är i punktskrift och
storstil.
Interfolierad bok
Interfolierade böcker är som vanliga
bilderböcker med punktskrift på genomskinliga
sidor.
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