BIBLIOTEKSBESÖK
OCH INFORMATION OM LÄSNING FÖR BARN
Syfte:

Att deltagarna genom besök på det lokala biblioteket
ska få information om biblioteket och hur det fungerar.
Deltagarna ska också få information och kunskap om
värdet av att läsa för barn.

Förutsättningar:

Om ordinarie mötesplats ändras till exempelvis
biblioteket, är det viktigt att deltagarna i god tid får
tydlig
information
om
detta.
Finns
det
småbarnsföräldrar och barn i gruppen tänk på att det ska
vara möjligt att delta med barnvagn. Kolla av hur alla tar
sig hem från biblioteket- åker/går man tillbaka
tillsammans eller på egen hand? Det är också viktigt att
tolken får information om besöket innan.

Dagens material:

Anteckningsblock och penna.

Tid:

120 minuter

Till ledaren:
Att komma ny till Sverige innebär att behöva lära sig många saker om det nya
samhället. Det är naturligt att först lära sig om de saker som man är mest i behov av,
som till exempel skatteverket för folkbokföring. Det är inte konstigt att först senare
kommer i kontakt med en samhällsfunktion som biblioteket. Det finns bibliotek i alla
svenska kommuner. Förutom att man kan låna böcker, läsa tidningar, lyssna på musik
och använda datorer kan biblioteket också vara en mötesplats. Biblioteket och dess
personal erbjuder information och kan hjälpa till att förbättra kunskapen om
grundläggande samhällsfunktioner. Biblioteket ska vara en plats där alla ska kunna
vistas, en trygg plats för att finna lugn och ro men även för att få kontakt med andra.
Inför studiebesöket är det bra att i förväg stämma av med biblioteket vad du önskar att
besöket ska innehålla. Bibliotekarien behöver få information om deltagarnas
förutsättningar framför allt när det gäller läs- och skrivkunnighet samt modersmål.
Det kan även vara viktigt för personalen att veta hur gamla deltagarnas barn är. Ibland
behöver personalen i förväg beställa hem litteratur på deltagarnas modersmål från ett
centralbibliotek.
Att ha en bra kommunikation med bibliotekarien innan, är förutsättning för ett lyckat
besök. Till biblioteket är alla välkomna men ett spontant besök kan ge mindre utbyte
om personalen inte har tid att möta gruppens önskemål och behov.
Ett naturligt önskemål är förstås att bibliotekarien visar lokalerna och vad som finns
att nyttja. Det kan även vara bra att kunna få hjälp med att ordna lånekort under
besöket. Sedan är det värdefullt om bibliotekarien kan presentera olika böcker på
deltagarnas modersmål – för de vuxna men även för barn. Att läsa för barn, även små
barn, är viktigt. Det är bra om bibliotekarien kan svara på frågor från deltagare när det
gäller läsning för barn.

Texten att läsa som komplettering till studiebesöket:
Information om Biblioteket
Bibliotek finns i alla kommuner i Sverige. I större kommuner finns oftast ett stort
centralbibliotek och flera mindre bibliotek. På biblioteket kan man låna böcker, läsa
tidningar eller använda sig av datorer. På en del bibliotek går det även att låna hem cdskivor eller filmer.
Att låna betyder att man kan ta hem något under en viss tid och sedan lämna tillbaka
det. Ett lånekort/bibliotekskort behöver du skaffa innan du kan börja låna. Eftersom
det är bibliotekets böcker eller saker behöver du ta väl hand om dem och se till att de
kommer tillbaka i rätt tid och inte är skadade eller förstörda. Lämnas inte böckerna
tillbaka i tid tar en del bibliotek ut en avgift.
Biblioteken ska passa alla människor i alla åldrar och därför är deras utbud oftast väldigt
brett. Du kan exempelvis hitta matlagningsrecept, information om hur man lagar bilar,
hantverkstips, information om kultur från olika länder eller om svensk historia och
mycket mer. Utbudet på barnböcker för olika åldrar och olika teman brukar vara stort.
Det finns böcker för både vuxna och barn på olika språk och oftast kan man även
beställa från andra bibliotek. Det finns också böcker som är skrivna på lättare svenska
eller med större bokstäver om man har dålig syn. Ljudböcker är något som finns för
både vuxna och barn. En ljudbok är en bok som kan man lyssna på, där någon läser
texten högt. Önskar man något särskilt som inte finns att låna kan det vara möjligt att
biblioteket kan köpa in det. Personalen på biblioteket är intresserade av att veta vad
besökarna önskar sig.

Varför är det bra om föräldrar läser för sina barn? (diskutera i grupp)
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn har lättare att utveckla sitt språk, barn lär sig ord och grammatik
snabbare.
Barn får kunskaper om världen och förstår hur saker fungerar.
Att läsa tillsammans eller för sina barn ger en nära och känslomässigt kontakt
mellan föräldrar och barn.
Även mycket små barn är intresserade av att läsa eller titta i böcker med
bilder tillsammans.
Logiskt tänkande utvecklas, barn lär sig förstå olika begrepp och att använda
sig av logik i olika situationer.
Det är alltid bra om du läser på ditt modersmål där du kan uttrycka och
förmedla känslor bäst.
Barn lär sig det nya språket bättre om det kan uttrycka sig på sitt modersmål.
Om du själv inte kan läsa så kan du tillsammans med ditt barn titta i
bilderböcker och prata om det ni ser. Det stimulerar barnets utveckling.

Ett barn som är 7 år har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord
Ett barn som är 17 år och har läst och / eller lyssnat regelbundet på
texter har ca 50000-70000 ord i sitt ordförråd
Ett barn som är 17 år och inte har läst eller lyssnat till texter har bara
källa: www.bokstart.se
15000-17000 ord i sitt ordförråd

Mer information finns här:
https://www.bokstart.se/
Information om läsning för barn:
https://www.barnensbibliotek.se/tabid/1006/Default.aspx
Högläsning: böcker för alla åldrar och på olika språk. Du behöver skaffa ett konto
på hemsidan för att kunna lyssna på

