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• Så lite som 15 minuters positiv tid 		
tillsammans med ditt barn, varje dag, 		
förbättrar relationerna i familjen.

• Du är viktig som en läsande förebild.

Läs med ditt barn!

erika.olofsson@afh.goteborg.se
robert.hjerdt@afh.goteborg.se
steve.embretsson@afh.goteborg.se
Bibliotek i stadsdelen
Askims bibliotek 031-366 31 90
Högsbo bibliotek 031-366 04 00
Västra Frölunda bibliotek 031-366 28 40

Tryck:xxx

• Ordförrådets storlek påverkar 		
läsförståelsen som är avgörande för 		
skolframgång.

Kontakta

150220-008-136

• 80% av barnets ordförråd kommer
från böcker.

Vill du veta mer om projektet?

Göteborgs Stad Grafiska gruppen

• Barn som blir lästa för får möjlighet till
en bättre språkutveckling.

www.goteborg.se

– När vi läser högt
tillsammans
www.goteborg.se

Läs högt tillsammans
med ditt barn!

Tips till dig som förälder

Den bästa stunden

• Välj böcker som både du och ditt barn gillar.

Att läsa högt tillsammans har stor betydelse för
barnets språkliga och känslomässiga utveckling.
Därför är det viktigt att ditt barn redan från tidig
ålder får många chanser till möten med böcker och
berättelser.
Genom böcker får barn och vuxen möjlighet att
samtala om svåra ämnen. De hjälper oss att förstå
både oss själva och andra. Boken blir en gemensam
upplevelse, en källa till samtal, skoj och hemligheter.
Vid högläsning skapas möjlighet till tillfällen av
närhet och gemenskap. När du och ditt barn läser
högt tillsammans får ni en chans att slappna av och
utestänga resten av världen.
Du ger samtidigt ditt barn bevis på att han eller
hon är viktig!

Biblioteken
Genom att ta med ditt barn till biblioteket visar
du att böcker och läsning är viktigt.

Bästa stunden!
– När vi läser högt tillsammans
Bästa stunden! är ett läs- och familjefrämjande
projekt riktat till barn mellan 0 och 9 år.
Projektets syfte är att sprida kunskap till alla
vuxna om högläsningens betydelse för barnets
språkutveckling, skolframgång och livsvillkor.

På stadsdelens samtliga bibliotek finns det anställda
barnbibliotekarier som kan hjälpa dig och ditt
barn att hitta passande böcker.
Det är gratis att skaffa lånekort och att låna böcker,
ljudböcker, musik och filmer på biblioteken.

Länkar
www.appelhyllan.se
www.barnensbibliotek.se
www.kodknackarna.se

• Skapa lustfyllda dagliga högläsningsrutiner.
• Läs samma bok många gånger, repetition
är bra!
• Prata om bilderna och texterna i böckerna.
• Låt barnet avbryta när ni läser, samtalet
är språkutvecklande.
• Fortsätt läsa högt även när barnet lärt sig 		
läsa själv.
• Visa glädje och entusiasm när du läser högt, 		
det smittar!
• Se många språk i familjen som en tillgång. 		
Läs på ditt modersmål.
• Alla barn behöver berättelser! Har ditt 		
barn en funktionsnedsättning finns det 		
böcker att läsa på olika sätt. Vänd er till 		
biblioteket och deras Äppelhylla.

