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Fem taktila bilderbokstips

Ida Bengmark, 
barnbibliotekarie på MTM, 

Myndigheten för tillgängliga medier

Att få ta del av böcker och berättelser är vik-
tigt för barnets språkutveckling. För att även 
barn med synnedsättningar ska kunna ta del 
av den magiska bilderboksvärlden tar MTM 
årligen fram tre böcker med taktila collagebil-
der. Bilderna byggs upp av material med olika 
känsla och struktur för att barnet med hjälp 
av sina händer och fingrar ska kunna tolka 

och förstå bilderna. Resultatet blir kontrastri-
ka och inspirerande böcker som väcker nyfi-
kenhet även hos den som läser med ögonen. 
Böckerna kan lånas på folkbiblioteket eller 
köpas via www.mtm.se 

Nedan presenteras några böcker som passar 
för de allra minsta barnen:
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Lilla spöket Laban får en lillasyste
av Inger Sandberg och Lasse Sandberg
Lilla spöket Laban och hans vän Lillprins Bus 
leker ofta med varandra i slottet Gomorron-
sol, men en dag hör de konstiga ljud från 
källaren. Vad kan det vara? Jo, det är Labans 
lillasyster Labolina som kommit till världen. 
Du kanske tror att du vet hur en bebis brukar 
låta, men har du någon gång hört de knasiga 
ljud som kommer från en spökbebis? Om inte 
får du veta hur de låter här! 

Bidde det då?
av Pija Lindenbaum
Pija Lindenbaum tolkar sagan Mäster Skräd-
dare på sitt alldeles egna sätt. När den lille 
mannen kommer till Mäster skräddare med 
sitt fina tyg blir han lovad att det ska förvand-
las till en vacker rock. Veckorna går och för 
varje gång förändras planerna. Någon rock 
blir det aldrig. Men vad bidde det då? 

Hej och hå kläder på
av Stina Kjellgren
Oj vad mycket det är att hålla reda på när man 
ska ut och leka! Det är så många plagg som 
ska hamna på rätt ställe, och på rätt barn. Och 

så finns det ju en massa saker som absolut inte 
ska med ut i snön. De tre syskonen har fullt 
upp med att få ordning på allt innan de kan ge 
sig av. Tur att pappa kan ge en hjälpande hand. 

Är det du, mämmä?
av Stefan Casta
För första gången ska Lilla lammet lämna 
sitt trygga stall och ge sig ut i hagen på som-
marbete. Det är så många nya intryck och 
så mycket att titta på att hon tappar bort sin 
mamma och alla de andra fåren. ”Mämmä! 
Mämmä!” ropar hon. Som tur är möter hon 
många andra djur som kan hjälpa henne kom-
ma rätt igen. Snart är Lilla lammet förhopp-
ningsvis tillbaka hos sin mamma igen. 

Historien om någon
av Egon Möller-Nielsen 
Vad är det som händer i huset? Att någon 
varit där är alldeles uppenbart, för där är 
massor av oreda i alla rum. Det mest mystiska 
av allt är kanske den röda tråden som ringlar 
sig genom huset, genom dörrar och upp för 
trappan, in på den mörka vinden. Vem kan 
det vara som ställt till det så här? Den som 
följer tråden genom boken får säkert veta. 

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning 
och stimulera små barns språkutveckling. Bokstart är en 
nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna 
i barns närhet. www.bokstart.se
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