
 

Bokrecept språk    18-10-08 

Bokrecept språk är tips på bilderböcker som kan hjälpa barn som är språksvaga. De är utvalda av 
personal på Umeå stadsbibliotek i samarbete med logopedmottagningen vid Norrlands 
universitetssjukhus.  
Böckerna kan naturligtvis läsas av alla barn. Men i den här listan kan du se vad de olika böckerna kan 
hjälpa ditt barn att träna lite extra. 
Du hittar böckerna på Umeåregionens bibliotekswebb: www.minabibliotek.se/bokrecept 

Adjektiv 
Här hittar du böcker som är fulla med adjektiv, till exempel ord som stor, blå och varm. 

 Butterfield: Större och större djur   
 Butterfield: Större och större fordon  
 Kruusval: Ellen    
 Olausson: Magiska bondgården  
 Olausson: Magiska djungeln 
 Sandberg: Vad lilla Anna sparade på 
 Tidholm: Lilla grodan 

Artikulation 
Här hittar du bilderböcker med texter som ger talmusklerna gymnastik. 

 Ashby: Tungvrickare 
 Ashby: Tamtarams 
 Gutler Lindström: Mumlans munalfabet  
 La Barre de Nanteuil: Pokalurigt 
 La Barre de Nanteuil: Pokaluren irrar vilse 

Fonologi 
Vissa språkljud kan vara svåra att forma. De här bilderböckerna passar bra för att träna specifika 
språkljud, till exempel s, f, b eller r. 

 Ashby: Faran vid fallna trädet (F) 
 Ashby: Kaos i kojan (K, T) 
 Ashby: Landningen – eller hur jorden blev räddad (L)  
 Ashby: Rulle och raketen (R) 
 Ashby: Sickan och skattkartan (S)   
 Davidsson: Boel får en boll (B) 
 Davidsson: Tore får en tröja (T) 
 Landström: Böckerna om Bu och Bä (B) 
 Tisell: Babblarnas hus (B och D) 
 Tisell: Dadda hälsar på (B och D) 
 Tisell: Var är Babbas saker (B) 



 

Frågor 
Här är några bilderböcker som tränar frågeord, till exempel var, vem, vad? 
 

 Andersson: Pino och katten 
 Donaldson: Titta och hitta 
 Eriksson: Julia gömmer sig 
 Landström: Var är Pim? 
 Lindgren: Här är den lilla gården 
 Petrén: Vad ska lilla nallen göra nu 
 Sandberg: Här är lilla Anna 
 Svensson: Busiga Bebben och husdjuren 
 Tisell: Var är Babbas saker (B-ljud) 
 Tisell: Dadda hälsar på (B- och D-ljud) 
 Svensson: Busiga Bebbens potta 
 Villius: Natten 

Färger 
Här hittar du härliga bilderböcker med färgtema 

 Cousins: Mollys första färger    
 Jönsson: Spyflugan Astrid gillar 
 Norelius: Petter och hans fyra getter 
 Sandberg: Lilla Anna leker med färger  
 Tidholm: Knacka på 
 Tullet: Färger 

Ljudstimulering  
De här böckerna leker med språkljud och läten och lockar barnet till imitation 

 Ashby: Ajja och Bajja på förskolan 
 Gesén: Det låter bra 
 Gordan: Lyssna, Kjelle! 
 Höglund: Vad säger klockorna? 
 Höglund: Vad säger ett  russin? 
 Lindgren: Här är det lilla huset 
 Löfgren: Ludde och alla djuren 
 Stehr: Bim Bam Bom 
 Susso: Babo pekar 
 Susso: Binta dansar 
 Susso: Lalo trummar 
 Stehr: Bim Bam Bom 
 Tisell: Stompalång med Babblarna 

  



 

Meningsbyggnad 
De här böckerna bjuder på enkla meningar som är lätta att ta efter och härma 

 Ashby: Ajja och Bajja 
 Ashby: Ajja och Bajja i parken 
 Ashby: Ajja Bajja på förskolan 
 Ashby: Ajja och Bajja ska sova 
 Johansson: Leka inne 
 Johansson: Cykeloturen 
 Landström: Böckerna om Bu och Bä   
 Landström: Pom och Pim 
 Ohlsson: Bibbi äter smörgås 
 Tisell: I Babblarnas hus 
 Wik: Bosses promenad 

Motsatser 
Här är några bilderböcker med motsatser, som liten - stor, glad - arg 

 Arro: Lycke och Lage : ibland är det bra att vara liten  
 Bie: Glad eller arg, Leo? 
 Donaldson: Motsatser 
 Mumins lilla bok om motsatser   
 Tidholm: Lilla grodan 
 Wolde: Totte är liten 

Negationer  
De här bilderböckerna hjälper barn att lära sig olika negationer, till exempel nej och inte 

 Bie: Ella säger nej! 
 Kruusval: Ellen 
 Löfgren: Ludde och alla djuren 
 Mendel-Hartvig: Tesslas mamma vill inte! 
 Mendel-Hartvig: Tesslas pappa vill inte! 
 Olausson: Magiska bondgården 
 Olausson: Magiska djungeln 
 Rudebjer: Du kan! 
 Sandsborg: Nej! 
 Wanloo: Vad gör varulven när han inte bits? 
 Wieslander: Kråkan säger INTE!  

  



 

Ordförråd 
Här hittar du böcker som på ett roligt sätt lär ditt barn nya ord 

 Ahlbom: Lukas i fönstret 
 Andersson: Doktor Pino 
 Donaldson: Titta och hitta 
 Eriksson: Julia hämtar strumpor 
 Kjellgren: Hej och hå, kläder på   
 Lindgren: Här är den lilla gården  
 Löfgren: Ludde och alla djuren 
 Norelid: Året runt med Pino 
 Norelid: Pino på safari 
 Petrén: Vad ska lilla nallen göra nu? 
 Rottböll: Kryp som är små -  var då? 
 Sandberg: Lilla Anna och trollerihatten 
 Sandberg: Vad lilla Anna sparade på 
 Svensson: Busiga Bebben och husdjuren 
 Svensson: Busiga Bebben badar 
 Svensson: Busiga Bebbens potta 
 Tissell: Natti natti Babblarna 

Prepositioner 
Här är några bilderböcker som hjälper barn att träna prepositioner, till exempel på, under, bakom 
och framför 

 Andersson: Pino och katten  
 Eriksson: Julia gömmer sig 
 Johansson: Nu kommer jag! 
 Kruusval: Ellens boll 
 Sandberg: Här är lilla Anna 
 Sandberg: Lilla Anna flyttar saker 
 Sandberg: Lilla Anna leker med bollar 
 Tisell: Var är Babbas saker 
 Wirsén: Var är liten skär 
 Wolde: Totte städar 

  



 

Räkneord 
Här finns bilderböcker som tränar räkneord, som siffror och antal 

 Andersson: Lilla Kotten får besök 
 Cousins: Molly räknar 1 2 3 
 Pils: Räkna med Pino 
 Rottböll: Tio vilda hästar : en räknesaga 
 Sandberg: Lilla Anna leker med siffror 
 Svensson: Räkna med Busiga Bebben 
 Tullet: En bok 
 Wirsén: En liten skär och många små brokiga 

Verb 
De här böckerna är fulla med verb. Saker man gör, som till exempel leka, sova och kissa 

 Andersson: Pino ska ut och åka 
 Ashby: Ajja och Bajja 
 Ashby: Ajja och Bajja i parken 
 Ashby: Ajja och Bajja ska sova 
 Davidsson: Tore får en tröja (B-ljud) 
 Eriksson: Julia sätter sig 
 Johansson: Cykeloturen 
 Johansson: Leka inne 
 Johansson: Pannkakeskolan 
 Kruusval: Ellen och Olle åker 
 Norelid: Pino på safari 
 Palm: Svea handlar 
 Petrén: Vad ska lilla Nallen göra nu (framtid) 
 Petrén: Varför är stora apan så arg? 
 Scheffler: Axel, Maja och lilla pölen  
 Scheffler: Den nya vännen (dåtid) 
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