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Läs med barnen!
Ett rikt språk och ett välutvecklat ordförråd är nyckeln till såväl kunskap som till
inflytande över sitt och andras liv. En stark läsare blir bättre i alla skolämnen och får
de språkliga verktygen som krävs för att kunna vara en aktiv medborgare i samhället.
Att läsa är att resa. Genom läsningen reser du till andra världar, tider och länder och
med hjälp av din fantasi ser du bilderna framför dig. Du lär känna människor som
kanske inte liknar dem du träffar varje dag. Du lär dig att förstå hur andra människor
fungerar och utvecklar en empati för dem. Dina vyer vidgas och på så sätt får du
möjligheter att påverka ditt såväl som andra människors liv.
Enligt Ingvar Lundberg, professor i psykologi, och Mats Myrberg, professor i
specialpedagogik, kommer cirka 80 % av vokabuläret från tryckt text. Litteraturen är
därför nödvändig för barns språkliga utveckling. Att läsa med sitt barn är ett
fantastiskt sätt för att väcka läslusten som i sin tur bidrar till ökad motivation för att
lära sig läsa och, om läskoden redan är knäckt, vidareutveckla den.
Det finns många olika sätt att läsa med sitt barn. Godnattsagan är en klassiker, men
det finns många andra sätt att få in läsningen i barnets liv och skapa kärleken till
böcker. En bilderbok består av både text och bild. Ibland kompletterarar de varandra
genom att texten beskriver en sak och bilden en annan. Ibland beskriver text och bild
samma sak. Det är ofta mycket givande att prata med barnet om just samspelet
mellan bild och text. Eller varför inte bara se på bilderna och låt barnet skapa en
egen berättelse med hjälp av sin fantasi? Eller tvärtom, bara höra berättelsen och få
rita egna illustrationer. Ta dig tid att högläsa, genom att göra det visar du ditt barn att
läsning är viktigt och tillsammans skapar ni en läsande gemenskap.
Fråga ditt barn saker om det som ni läser tillsammans. Vad tycker du? Hur känner
du? Vad ser du? Vad tänker du? Vad tror du händer sedan? Diskutera vad ni har
läst. Samtala med varandra om er gemensamma läsupplevelse.
Vi vet alla att vi hellre förkovrar oss i det som vi tycker är roligt. Om barnet vill läsa
serier, läs dem! Eller om faktaböcker är det som triggar lässuget, läs faktaböcker
ihop. Låt barnets entusiasm styra era bokval. Vi på Enskede skola arbetar hårt varje
dag för att väcka era barns entusiasm inför bokstäver, ord, språk och böcker. Vi
arbetar språkutvecklande i alla ämnen, många lärare går Läslyftet och vi är en av få
skolor i Stockholms stad som har en utbildad skolbibliotekarie. Så nu ber vi om ert
stöd hemifrån för tillsammans kan vi ge ditt barn läsandets magiska möjligheter.
PS. Glöm inte att du också kan läsa med öronen. För dig med läsnedsättning finns
appen Legimus som ger dig talböcker i din telefon och/eller läsplatta. Kontakta lärare
eller skolbibliotekarie för mer information.
Malena Martinger Storme
Skolbibliotekarie
Telefon: 08-508 168 06
E-post: malena.martinger.storme@stockholm.se
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Skönlitterära boktips
Kapitelböcker:
En Myras liv av Linn Gottfridsson
Jag är jag av Emma Adbåge
Mitt lyckliga liv av Rose Lagercrantz
Konstiga djur av Lotta Ohlsson
Monster i natten av Mats Strandberg
Sandvargen av Åsa Lind
Full rulle på Sockerbullen av Karin Wirsén och Stina Wirsén
Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn
Emres handbok i konsten att skaffa sig vänner av Siri Spont och Jonna Björnstjerna
Bilderböcker:
Stor-Emma av Linn Adbåge
Tio vilda hästar av Grethe Rottböll
Jag vill ha min hatt av Jon Klassen
Just nu har vi varandra av Sara Bergman Elfgren och Maria Frölich
Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum
Det röda trädet av Shaun Tan
Rim och vers:
Under ett rabarberblad: verser för människor och djur av Lena Sjöberg
Mitt bland stjärnor av Lotta Olsson och Olof Landström
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