Bästa föräldrar!
Sommarlovet närmar sig med stormsteg. Vi önskar lyfta fram några viktiga saker angående
läsning under sommarlovet.
Det är mycket viktigt att barnet inte tar helt ledigt från läsning under sommaren. Ett barn som
inte läser under sommarlovet riskerar att förlora mycket av sin förvärvade läsfärdighet. I värsta
fall har barnet förlorat så mycket att det handlar om flera månaders arbete innan det är på
samma nivå igen som före lovet. Det har visat sig att de minst motiverade läsarna förlorar mest.
Forskning tyder på att aktiv läsning och läslust har ett samband med god läsförmåga.
Det är viktigt att uppmuntra barnet att läsa regelbundet och t.ex. besöka biblioteket. Att läraren
och föräldrarna visar gott exempel genom att själva läsa och visa intresse är även viktigt för
läsutvecklingen.
Hur kan du som förälder stöda ditt barn att utveckla läsningen under sommaren?
De översta tipsen är för yngre elever medan de längre ner gäller äldre.




















Läs om sådant som intresserar, t.ex. om sport, djur eller spel.
Läs i vardagen! Läs recept, instruktioner för nya prylar, baksidan av mjölkpaketet,
broschyrer, vägskyltar eller artiklar om utflykter som ni ska göra.
Lämna skriftliga meddelanden till barnet. I meddelandet kan det finnas en uppgift och en
belöning, till exempel ”Töm diskmaskinen, du får ta ett kex.”
Be barnet skriva en butikslista och läsa upp listan i butiken.
Kanske det finns tidningar som ditt barn är intresserat av t.ex. Kalle Anka, Bamse m.m.
Läs tillsammans med ditt barn. Skapa en rutin att läsa för eller med ditt barn varje dag,
t.ex. en godnattsaga. Läsningen skall kännas trevlig även för den vuxna. Både
inställningen och motivationen smittar av sig.
I bilen kan man t.ex. lyssna på ljudböcker, läsa vägskyltar, ha ordlekar. Ordlekarna
utvecklar bl.a. barnets ordförråd. I t.ex. ”Ett skepp kommer lastat” hittar man turvis på
namn på olika saker t.ex. ord, djur, fordon m.m. som börjar på en viss bokstav
Läs TV-texter högt för barnet. För att kunna läsa dem krävs flytande läsning.
Då barnet redan läser kan man be det läsa korta texter eller sagor för syskon eller
föräldrar.
Turas om att läsa och prata om boken och innehållet. Ställ frågor och diskutera!
Vad tror du att kommer hända näst? Varför hände det som hände? Vad hade du gjort om
du var huvudpersonen?
Förstår ditt barn alla ord ni har läst? Om inte, diskutera och slå upp och lär er något nytt!
Läs dagstidningen. Kan där finnas något som är intressant?
Var en läsande förebild. Hur ofta ser ditt barn dig läsa? Var en läsande familj och gör det
till en vana att berätta om och diskutera böcker och annat ni läst tillsammans.
Diskutera med barnet om allt. Såväl ordförrådet som förståelsen utvecklas.
På biblioteket kan ni låna böcker gratis och personalen är bra på att tipsa om böcker!
Det finns även appar med e-böcker och vissa erbjuder möjligheten att gratis ladda ner ett
antal böcker.

Med önskan om trevliga lässtunder...

