
 

Språkpiller – vad är det? 

Bra för alla barns språkutveckling! 



Vad är Språkpiller? 

Språkpiller är bilderböcker som tagits fram i samarbete mellan bibliotek och 

logopeder i Östergötland för att stimulera språket hos barn med försenad 

språkutveckling, men de passar naturligtvis för alla barn.  

Barn med försenad språkutveckling kan få böcker förskrivna på recept av en 

logoped.  

Språkpillerböckerna hittar du på biblioteket/biblioteken i din kommun. Här 

finner du också Språkpillertips, där du kan se inom vilket område en bok kan 

användas för att stimulera språket.   

Just nu finns det 14 Språkpillertips på böcker med t ex räkneord, rim&ramsor, 

inte-meningar, verb, ljudstimulering, sak-ord, prepositioner (t.ex. på, i, under), 

beskrivande ord, textlösa, fonologi och AKK. 

 

Språkpiller – bilderböcker som stimulerar språket 

Bilderböcker hjälper ditt barn att utvecklas till en språkligt kompetent individ.  

När barn får höra och läsa böcker lär de sig också uppfatta sådant som 

meningsbyggnad, satsmelodi, uttal och berättelsestruktur. Med utgångspunkt 

från Språkpillertipsen kan du på ett medvetet sätt uppmärksamma olika 

aspekter av språket.  

I bilderboken kombineras ord och bild och det bidrar till att ditt barn kan utöka 

sitt ordförråd. Allt eftersom språket utvecklas hos ditt barn kommer det att 

bygga upp ett förråd av ord och inre bilder som kan göra innehållet i en bok, 

film eller diskussion till något sammanhängande.  



Genom bilderböcker får ditt barn möjlighet att förstå sig själv, sina tankar, 

upplevelser och fantasier. Böcker kan hjälpa barnet att formulera tankar och 

känslor som det känner igen, men som det kanske inte har kunnat sätta ord på. 

Böcker vidgar ramarna och ger inspiration till samtal vilket sätter ord på vardag 

och omgivning. Bilderböcker kan också ta oss vidare bortom de vardagliga 

sammanhangen och inspirera till samtal som ger vidgade vyer och nya tankar.  
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Läs och prata om böckernas innehåll!  

Alla får en trevlig stund och på köpet får ditt barn möjlighet att 

använda och pröva sitt språk! 

 

Böcker stimulerar språket hos alla barn. Om du har funderingar kring 

ditt barns språkutveckling, kontakta din lokala barnavårdscentral. De 

kan vid behov hjälpa dig vidare till logoped. 

 

 

 

 



 

Språkpillertips är bilderböcker från Språkpillerlistan 2014, samlade 

i olika kategorier 

Kategorier 

Adjektiv (beskrivande ord) 

AKK (tecken som stöd) 

Fonologi 

Frågor 

Ljudstimulering 

Läslust 

Negationer (Inte-meningar) 

Prepositioner (t.ex. på, i, under) 

Pronomen (t.ex. han/hon) 

Rim och bokstäver 

Räkneord 

Substantiv (sak- ord) 

Textlösa böcker 

Verb (göra-ord) 
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