
LUST ATT LÄSA



Varför är det viktigt att ditt barn läser?

En god läsförmåga, och framför allt en god 
läsförståelse, är viktig med tanke på skolfram-
gången. Om ditt barn lärt sig läsa flytande och 
förstå vad det läser så klarar det sig bättre i sko-
lan. Läsning ger ett större ordförråd, ett bättre 
skriftspråk och en god språkkänsla. Att läsa är 
också att träna sin koncentrationsförmåga. De 
här verktygen behöver ditt barn för att kunna 
välja den utbildning och det framtida yrke som 
passar henne eller honom allra bäst. Det hand-
lar följaktligen om att se till att alla dörrar hålls 
öppna så länge som möjligt för framtida val.

Varför ska du läsa för ditt barn?

Barn i alla åldrar gillar att lyssna till högläsning. 
En god bok får oss att känna igen oss själva el-
ler fundera över andra människors synsätt och 
tankar. Genom att läsa böcker får vi ökad em-
patiförmåga och upplever mer än vi hinner i 

verkligheten. 
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underhållna och får sällskap. Böcker 
stimulerar vår fantasi och skapar nya inre 
bilder. Att dela en läsupplevelse med sitt barn 
kan också vara ett sätt prata om svårare sam-
talsämnen, via boken. En lässtund tillsammans 
med t.ex. morfar eller farmor kan bli minnen 
för livet. Varje vuxen som lever med i barnets 
vardag kan vara en läsande vuxen.

Hur kan du som förälder stöda 
läsningen?

Låna böcker på biblioteket. 
Bär hem olika slags böcker, t.ex. lättlästa böcker, 
faktaböcker, humoristiska böcker, sagor,  även-
tyrsböcker och lätta deckare för barn. Låt ditt 
barn välja och vraka och för helt diskret tillba-
ka olästa böcker till biblioteket. Om det finns 
ett stort utbud av böcker hemma är det lätt att 
börja bläddra i en bok.

Läs för ditt barn varje dag. 
Försök hitta lämpliga tillfällen då du kan läsa, 
t.ex. vid morgonmålet, vid kvällsmålet eller  
efter middagen när läxorna är gjorda. Det gäl-

ler att ta vara på korta stunder och lägga 
sina egna önskemål åt sidan för stunden.

Läs på ditt eget språk.
Många barn lever i dag med två 
språk. Tvåspråkigheten är en gåva 
som barnet får av sina föräldrar.  
När man läser för barnet på sitt 

eget modersmål stärks och be-
rikas barnets båda språk ge-
nom högläsningen. 

  

Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. 
Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva mysiga 
högläsningsstunder med ditt barn. Du kan fortsättningsvis påverka hans eller hennes framtid 
genom att se till att det finns dagstidningar och intressanta böcker i hemmet. Fortsätt gärna 
läsa högt också för ditt läskunniga barn. Högläsning ger både barn och vuxna välbefinnande, 
nya tankar och en stund i lugn och ro tillsammans.
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Visa gott exempel och läs böcker och dags-
tidningar själv också. 
”Stör mig inte, jag läser” visar för barnet att det 
är viktigt för mamma eller pappa att läsa sin 
egen bok. Att uppmana barnet att läsa och se-
dan själv sätta sig framför TV:n är att ge dubbla 
budskap åt barnet. 

Avgränsa tid för läsningen. 
Kom överens med barnet om hur lång tid han 
eller hon får tillbringa tid vid datorn, vid TV:n 
och hur lång tid barnet läser varje dag. Barn 
tycker om rutiner och vänjer sig snabbt vid att 
läsa själva, t.ex. en halv timme per dag.

Andra goda tips:

• Låna hem ljudböcker. Det finns ett stort ut-
bud av böcker, både för vuxna och för barn, in-
lästa på CD-skiva. Lyssna till dem när ni åker 
bil, i sängen på kvällen eller ladda ner till en 
mp3-spelare.

• Läs samma bok som ditt barn och se sedan 
en filmatisering av boken. Jämför era läs- och 
filmupplevelser.

• Turas om med ditt barn att läsa högt ur en 
bok. Även äldre barn tycker om att läsa högt 
för sina föräldrar. Du kan läsa längre stycken 
och barnet kortare.

• Utlys en liten lästävling. Belöna ditt barn när 
han eller hon lyckats fylla läsdagboken, som du 
får som bilaga till den här broschyren. Många 
barn tycker om att tävla och utmana sig själva.

• Ge en tidningsprenumeration i gåva åt ditt 
barn. Det finns många trevliga, lättlästa tid-
ningar, som kan sporra till vidare läsning. En 
svenskspråkig dagstidning är viktig i en familj, 
vars barn har svenska som skolspråk. 

Hur kan vi locka pojkarna att läsa mera?

Eftersom det gång på gång har visat sig att flick-
or läser mer än pojkar, är det särskilt viktigt 
att försöka locka fler pojkar att läsa. Pojkarna 
behöver goda förebilder för att lockas att läsa 
mera. Bokintresserade män i barnets vardag el-
ler kanske en läsande hockeystjärna kan sporra 
en pojke att läsa.

• ”Pappa, läs för mig!” Se till att båda föräld-
rarna läser lika mycket för barnen. 

• Gå till biblioteket tillsammans och låna 
böcker, som ni sedan läser tillsammans. Gör 
lånestunden till något viktigt och skojigt. Det 
finns också annat kul ni kan göra på bibliote-
ket, exempelvis spela något dataspel eller lyssna 
på musik.
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• Låt din pojke välja vad han läser. Låna enkla 
faktaböcker eller serietidningar om det är det 
som sporrar honom. Låna tillräckligt lättlästa 
böcker. Det är roligt att få komma och visa att 
man läst en hel bok – på bara en halv timme! 
Låna hellre flera tunna böcker än en tjock 
kapitelbok.

• Följ med vilka böcker som ges ut. Det finns 
många bra webbplatser, där du kan hitta nyut-
komna böcker. När du känner till dem kan du 
fråga efter dem på biblioteket.
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Vår gemensamma läslogg

Följ med hur mycket tid ni använder för hög-
läsning under en hel vecka. Färglägg det an-
sikte som bäst motsvarar hur mycket ni läst 
tillsammans.

I dag har vi läst:

Måndag

15 min.  30 min.  45 min. 

Tisdag

15 min.  30 min.  45 min. 

Onsdag

15 min.  30 min.  45 min. 

Torsdag

15 min.  30 min.  45 min. 

Fredag

15 min.  30 min.  45 min. 

Lördag

15 min.  30 min.  45 min. 

Söndag

15 min.  30 min.  45 min. 
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Boken är en vän fast den vänder ryggen till.

Detta material kan beställas från:

Förbundet Hem och Skola i Finland rf
Tfn (09) 565 77 70
Fax (09) 565 77 774
E-post: hemochskola@hemochskola.fi 
www.hemochskola.fi
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