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Att skapa
intresse för
böcker och
läsning
Vi finns där du är
goteborg.se/bibliotekenigoteborg

Att väcka ett
intresse och
skapa en fin
lässtund
Det finns några saker du som vuxen kan
tänka för att skapa intresse för böcker
och läsning. Kanske kan något av dom
här tipsen väcka just ditt barns läslust!

»

Det måste finnas böcker runt barnet för att det
ska bli intresserat. Skapa plats för böcker på olika
ställen, inte bara i bokhyllor. Då blir det lättare
för barnet att hitta dem. Det kan vara i en korg i
badrummet eller i ett väntrum. Vid skötbordet, i
baksätet på bilen och i barnvagnen.

»

Skapa tid för läsning och var en läsande förebild
genom att själv läsa. Det gör att barnet förstår att
läsning är något värdefullt, för som bekant gör ju
barn gärna som vuxna gör.
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»

Ta med barnet till biblioteket och visa hur oändligt många böcker det finns, att det finns böcker
om allt man kan tänka sig och att alla går att låna.

»

Planera in lässtunder ofta och återkommande. Låt
det bli en självklar del av vardagen.

»

För in spontana lässtunder då det finns möjlighet.
En timma i kollektivtrafiken kan bli en timmas läsupplevelse! En lång stund på pottan kan bli
en lång stunds läsupplevelse!

”Skapa positiv
förväntan”
»

Låt barnet styra val av bok. Men ni kan också prova att välja tillsammans, eller välja varannan gång.
På så vis får ni både läsa gamla favoriter och
nya böcker.

»

Om boken är ny för er, förbered dig då genom att
läsa boken först, så att du kan förbereda dig på
frågor som kan komma upp.

»

Skapa positiv förväntan. ”Åh vad mysigt vi ska ha
det nu!” ”Den här boken ser spännande ut!”

»

Om det är möjligt, välj en läsplats där det är lugnt
och skönt och där det inte finns risk att bli störd.
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»

De flesta barn gillar att sitta nära och se bilderna
samtidigt som man läser, men en del kan behöva
pyssla med något samtidigt som de lyssnar. Det
kan vara ett stöd för barnet i att fokusera om hen
får greja med en bil eller ett gosedjur.

»

Läs och berätta på olika sätt vid olika tillfällen om
du tycker att det känns bekvämt. En del barn vill
ha dramatik och olika röster, andra föredrar din
vanliga välkända röst. Det går att göra på olika
sätt, utifrån vad som känns bekvämt för både dig
och barnet.

»

Bilderna är en stor del av berättelsen. Stanna
upp och utforska bilden tillsammans med barnet.
Självklart kan ni stanna upp och prata om vad som
händer, det är ingen fara att lämna texten och återkomma till den.

»

När ni läst färdigt boken, stanna upp en stund och
se om det finns något som ni behöver prata om
utifrån vad ni nyss upplevt. Låt gärna barnet styra
samtalet.

»

Om barnet tröttnar och inte vill läsa klart boken,
tvinga er inte att läsa färdigt. Läsningen ska inte
kännas kravfylld.

»

Ställ inte för höga krav på dig själv. Att du finns
där, med barnet och boken är det allra viktigaste.
Om du kan låta som en igelkott kan det ju ge krydda till läsupplevelsen, men om inte, kom ihåg att
du gör det viktigaste redan – du läser för ditt barn.

Vi finns där du är
goteborg.se/bibliotek

