7 TIPS TIL FORÆLDRE: SÅDAN KAN DU HJÆLPE DIT
BARN TIL AT FÅ MERE LÆSELYST
Her kommer syv ideer til hvordan du som forælder kan bringe læsning ind i hverdagen og gøre det at læse til
en hyggelig aktivitet i familien.
1: Læs selv: Vis dine børn, at du selv holder af at læse og fortæl om det, du læser. På den måde bliver du en
rollemodel, og du er med til at sætte gang i snakken om det, I læser hjemme hos jer. Samtaler i familien om
det, man læser, har en tydelig sammenhæng med læselyst.
2: Ta’ en bog med i tasken: Du kan også tage læsestof med på farten og læse, når der er tid til det. Vis dine
børn, at fornøjelsen ved at læse også kan være at snuppe en-to sider i en god bog eller dykke ned i en
avisartikel i fem minutter. Hvis du hiver en bog eller et blad frem, når I sidder i venteværelse eller i toget,
bliver læsning noget naturligt at gribe til.
3: Læs højt for dit barn: Højtlæsning skaber generelt læselyst blandt børn og unge. Så selv om dit barn kan
læse selv, er det en god idé at blive ved med at læse højt derhjemme. Børn får mest ud af fortællinger, der
passer til deres udviklingstrin. Lad dine børn være med til at bestemme, hvad I skal læse.
4: Find bøger om noget, der interesserer børnene: Lad børnene vælge selv og fokusér på læselysten frem for
hvad børnene læser. Børn og unge kan godt lide at læse om emner, de interesserer sig for, om det så er dyr,
popstjerner, fodbold eller computerspil. Måske var du selv glad for detektivbøgerne om De fem, da du var barn.
Men pres ikke børnene til at læse evergreens fra din egen barndom, selv om du har mange gode minder om
dem.
5: Hjælp dine børn med at finde læsestof, efterhånden som de bliver ældre: Undersøgelsen viser, at læselysten
falder med alderen. Så meget desto vigtigere er det, at man som voksen bliver ved med at præsentere nyt og
relevant læsestof for ens børn, når de bliver ældre. På biblioteket kan du få inspiration og masser af læsetips.
Prøv forskellige bøger og tekster af, og husk: Det er ok ikke at læse færdig, hvis man ikke bryder sig om en bog.
6: Omgiv jer med bøger: Undersøgelsen viser, at fysiske bøger er mere populære end e-bøger og lydbøger hos
børn og unge. Forskellige bøger om sjove emner, kogebøger, sangbøger med noder eller tegneserier og graphic
novels giver forskellige bogoplevelser. På den måde oplever børn, at bøger inspirerer dem i deres hverdag. Hav
derfor et bredt udvalg af bøger liggende fremme derhjemme, eller gå på biblioteket.
7: Læs på flere måder: Skab hyggelige, sjove og anderledes rammer for læsningen. Der findes mange måder at
læse på, og I behøver ikke sidde stille imens. Giv hinanden en udfordring og læs fem minutter med hovedet
nedad. Tag ud i skoven og læs højt i skyggen af et gammelt egetræ. Lyt til lydbøger på bilturen. Se
filmatiseringen af bogen sammen.

Fakta/baggrund
Børn og unges læselyst hænger sammen med den læsekultur, de oplever i deres omgivelser, og om de har
adgang til bøger om emner, der interesserer dem.
Højtlæsning og samtaler i hjemmet om det, man læser, har også en tydelig sammenhæng med læselyst.
Under højtlæsning og fælles brug af lydbøger oplever man et fiktivt univers sammen, og når vi taler sammen
om det, vi læser, bruger vi oplevelser og indsigter fra bøgerne i den sociale interaktion med hinanden.
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