Läs
för barnet.
Barn som får höra
högläsning...
1.

får bättre självkänsla och klarar sig
bättre i grupp.

2.

får ett mångdubbelt rikare ordförråd.

Fakta för
föräldrar om
hur viktig
högläsningen är

3. klarar sig bättre i skolan.
4. får en bättre start i livet.
5. diskuterar mera hemma.
6. blir aktivare och mer kunskapstörstig som vuxen.
7. läser mer också när hen är vuxen.
Att läsa högt för barn är en
investerign för framtiden
Grunden för läsvanorna och läskunnigheten läggs under småbarnsåren. Föräldrarnas
inflytande på barnens läskunnighet är störst när barnen inte ännu kan läsa själv.
Antalet böcker i hemmet, dagliga lässtunder och regelbundna biblioteksbesök har
stor betydelse för barnets läsvanor. Barn från hem där man läser mycket har som
tre-åringar hört 20 miljoner fler ord än barn från familjer där man inte läser.
Om barnet har goda grundläggande färdigheter om bokstäver och hur enstaka ord skrivs redan då hen börjar skolan, kommer hens läskompetens att ligga
på en högre nivå också senare. Familjens läsvanor har större betydelse för
barnets framgång senare i livet än föräldrarnas socioekonomiska status.
Barn som får höra högläsning regelbundet, har enligt forskningen en bättre
utvecklad rättskänsla och klarar sig bättre i grupp. Aktiva och nyfikna vuxna har
fått höra mycket högläsning när de var barn. Läsning utvecklar förmågan att
uttrycka åsikter och nå de mål man utstakat för sig.
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Läs
för barnet.
Boken passar för alla
En nyfödd är en vaken lyssnare
Nära familjemedlemmars bekanta röster, deras varierande rytm och
takt matar barnets språksinne. Det bästa föräldrar kan ge sitt barn är ett
rikt modersmål.

Halv-åringen intresserar sig för boken som för en leksak
Barnet doftar, smakar och river i boken. Den första bokens tydliga gestalter och granna färger väcker intresse.

1-åringen älskar dagliga lässtunder
Rytmiska rim och vilda lekramsor är manna för barnets hjärna och talutveckling. En kort lässtund eller vaggsång lugnar ner in för nattsömnen.

2-3-åringen snappar upp nya ord
Lässtunderna blir mer kommunikativa när den vuxna frågar barnet vad
han eller hon ser på bilderna. När koncentrationsförmågan blir bättre
kan man byta från pekböcker till bilderböcker.

4–5-åringen lär sig livets alfabet av sagorna
I bilderböcker, sagor och berättelser kan man vara rädd under trygga
omständigheter. Dikter och ramsor lockar barnet till egna ordlekar.

6-åringen svävar redan på fantasins vingar
Barnet har tålamod att lyssna på längre berättelser. Diskussioner om
det man läst tillsammans är givande också för den vuxna.

7-åringen tar bokstäverna och boken i besittning
Barnet intresserar sig för bokstäver och vill läsa själv. Att
lära sig läsa är en färdighet som är värd att fira. Vuxnas och
barns gemensamma lässtunder är viktiga också i framtiden.
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