Läslovet – inlägg till biblioteken i sociala medier
Öka kunskapen om läsningens betydelse.
Skapa läslust
Målgrupp föräldrar
Bilderna är godkända av personerna på bilderna och fria att använda som ni vill.
Detta är bara exempel som ni får använda men gör gärna egna inlägg med egen personal och tips
från er egen verksamhet också.
Bild på lila bollen (finns i materialet på hemsidan)

Nu är läslovet igång! Läslov är som ett
grävlingsgryt, det har många ingångar. Vi
tror att alla kan hitta sin egen väg till
läsningen, berättandet och skrivandet.
Utforska alla aktiviteter nära dig på ditt
biblioteks hemsida!

Följetong, dina 3 bästa tips. Använd en eller båda textalternativen vid inlägg. Du väljer.
Varför tycker du det är viktigt att barn
läser?
Av samma anledning att det är viktigt att
jag läser: För att få inblick i andra världar
och personer, för att få tröst och få skratta
och svepas med. För att reta min fantasi
och stilla min nyfikenhet.
Sen har jag också fått veta att ordförråd
och ordförståelse (som ju båda byggs på i
och med läsning) har stor betydelse för
hur man klarar sig som vuxen, och jag vill
ju så klart att alla barn ska klara sig bra,
både som barn och som vuxna.
Vilka är dina tre bästa tips för att få ett
barn att läsa?
1. Fråga om vilken som var den
senaste boken eller filmen hen
gillade, och sen tipsa om något
som påminner om den.

2. Hålla fram en bok och säga ”Den
här var bra, men det var några
grejer som jag inte riktigt fattade.
Det kanske du kommer göra?”
3. När jag träffar läsosugna barn
brukar alltid tipsa om att de kan
låna en bok och läsa ihop med en
vuxen.
Sara Årestedt Torsås
Varför är det viktigt att barn läser?
Jo, för det första så är det så enkelt att
träning ger färdighet. Och ju bättre man
kan något ju roligare brukar det vara.
Hur ska våra barn klara sig i samhället utan
ett språk? Utan läsförståelse? All forskning
visar på att ungdomar idag läser sämre,
orkar kortare texter och har inte alls så
många ord till sitt förfogande som man
måste ha på högskolenivå.
Mina tre bästa tips:
Viktigt att barnen har vuxna i sin närhet
som läser och att det finns böcker hemma.
Att många runt barnet läser högt för den.
Att jag som bibliotekarie läser högt och
boktipsar om de böckerna som jag tycker
om eller känner starkt för. Det smittar av
sig.
Att hitta rätt bok till rätt barn, på rätt nivå
Annette Andersson Emmaboda
Varför är det viktigt att barn läser:
Läsning får både barnet och världen runt
omkring att växa.
Läsning hjälper barnet att förstå sin
omvärld och sig själv.
Barn som läser får ett stort ordförråd
vilket i sin tur är en förutsättning för att
som vuxen känna sig delaktig i samhället.
3 tips:
Presentera en bok på ett oemotståndligt
sätt!
Lyssna på barnet och hjälp till att hitta de
böcker som intresserar!
Prata om läsning som något lustfyllt och
roligt!
Linn Kvist Mönsterås

Bild barn vuxen läser (använd en egen bild, tänk
GDPR)

Det finns oändliga vägar till
läsning! Hitta din och ditt barns
egna väg. På biblioteket finns en
mängd kostnadsfria digitala
tjänster som hela familjen kan
använda hemifrån. Låna
ljudböcker, e-böcker samt
tidningar.
Vilken väg väljer du och ditt barn?
Läs högt för dina barn, t.ex. godnattsagor,
så får de ett rejält försprång - vid 5 års
ålder har de hört 1,4 miljoner fler ord än
barn vars föräldrar inte läst högt. Genom
böcker och högläsning får barnet också
höra andra och nya ord som inte används i
vårt vardagliga språk.
Och det är bra för alla barn.

Bilden med HEJ (finns i materialet)

Det första ordet du använder när du
möter en annan människa är hej!
Kan du också säga hej på alla Sveriges
minoritetsspråk?

PressReader bild (målgrupp ungdomar, bild finns i
materialet)

Hej! Känner du någon ungdom som är
intresserad av gaming, motorer,
musik...eller vad som helst annat! Då kan
PressReader vara något för hen! Kontakta
oss så hjälper vi dig.

