
Läsa böcker utan text

Hittar du inte böcker på ditt språk?
Du kan ändå läsa och berätta för ditt barn, och träna barnets språk.
Bilderböcker utan text kan läsas på alla världens språk! 

Gör så här
Berätta en saga till bilderna.
Prata om bilderna tillsammans med ditt barn. 
Ställ frågor om bilderna, så att barnet får vara med och berätta. 

Börja med att titta på bilderna tillsammans och fråga: 
• Vem handlar berättelsen om? 
• Var bor han eller hon, och med vem? 
• Vad gör han eller hon? 
• Vad händer här?

Bekräfta det som barnet säger genom att säga samma sak.
Om barnet säger: Hon äter glass 
Kan du säga: Ja, hon äter glass.

När barnet säger en kort mening, kan du fylla ut och säga 
en längre mening.
Om barnet säger: Pojken titta ballong, 
Kan du svara: Ja, pojken ser en stor röd ballong.

Läs, sjung och berätta på barnets alla språk! 
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Reading books without text

Is it hard to find books in your own language?
You can still tell stories and read to your child to develop their 
language skills. 
Books without text (silent books) can be read in all the worlds 
languages.

What to do
Create your own story based on the pictures in the book.
Talk about the pictures with your child.
Ask questions about the pictures so that your child can take part in 
telling the story.

When looking at pictures ask the following questions:
 • Who is the story about?
 • Where do they live and with whom?
 • What are they doing?
 • What is going on here?

Confirm what your child says by repeating what they say.
If your child says: She is eating ice-cream
You can respond with: Yes, she is eating ice-cream.

When your child uses a short sentence, you can develop 
it into a longer sentence.
If your child says: Boy looks at the balloon
You can respond with: Yes, the boy sees a big red balloon.

Read, sing, and tell stories to children in all your languages! 
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