
Läs tillsammans
Tips till dig och din 4-åring

Läsning 
är roligt!

Barnet får din 
uppmärksamhet 

och en stund 
med närhet.

Lästips: Om högläsning
Läs mer om varför man ska läsa böcker för sitt 
barn och vad man kan tänka på när man läser 
högt. 

Fast: Läslust i hemmet: så stödjer du ditt barns skriv- och 
läsutveckling
Fox:  Läsa högt: en bok om högläsningens förtrollande verkan
Westerlund: Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern

Fråga gärna när du besöker biblioteket, eller gå 
in på webbplatsen: bibliotek.boras.se
Lånekort är gratis.

Välkommen till 
biblioteken i Borås!

Appar, 
E-böcker och 
ljudböcker

Finns också att läsa 
tillsammans. 

Öppettider och fler tips 

bibliotek.boras.se

Läs på ditt 
eget språk
Flerspråkighet 

är bara en 
fördel.
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En gemensam 
upplevelse 

Prata om det ni upplevt, 
sätt ord på och berätta till 

bilderna för att komma ihåg 
vad boken handlade om.

Lästips:  Längre 
berättelser
När du vill läsa ett kapitel varje dag. 

Lind: Sandvargen med fortsättningar
Lindgren: Lotta på Bråkmakargatan
Nilsson: Pappa och jag 
Olsson: Konstiga djur med fortsättningar 
Sju små sagor (Lilla barnkammarboken)
Stark: Amy, Aron och anden 
Sundström: Studsmatta, simskola och en 
borttappad tigertass
Töringe: Julia och jag och det stora ekollonkriget
4-åringen (Du och jag, min skatt)

Repetition 
är bra

Vill barnet läsa 
boken om och om 

igen – gör det!

Läs tillsammans 
med din 4-åring

Lästips: Rim och ramsor, 
lek med ord

Lästips: 
Bilderböcker 

Att läsa böcker är det bästa sättet att 
lära sig nya ord. Det finns böcker för 
alla också på andra språk än svenska.

Om du har någon läsnedsättning kan vi hjälpa 
dig att hitta alternativ kommunikation som t.ex. 
böcker med tecken som stöd.
 
Ge ditt barn lusten till böcker och vana vid att 
besöka biblioteket. Här är ett litet smakprov på 
vad du kan låna. 

Många barn i 4-årsåldern tycker om rim och ramsor 
och lekar med ord. 

Adbåge: Halsen rapar, hjärtat slår - rim för 0-100 år!
Lind: Äskil äter träd
Lundström: Rassel, prassel, promenad
Stark: Kanel och kanin: dikter om kroppen
Stark: Elmer städare
Zoboli: Den stora slummerboken

En bilderbok är en påhittad berättelse där bild och text 
tillsammans berättar historien.
                
Adbåge: Kurt och Kio vill ha koja
Bjärbo: Ivar träffar en stegosaurus 
Björnstjerna: Samlade sagor om den underbara familjen kanin 
Chen: Guji Guji 
Jansson: Hur gick det sen?
Kieri: Månkan och jag har en hemlighet
Lindenbaum: Pudlar och Pommes
Nilsson: Hugo - elak, blodtörstig och - jättefarlig? 
Olsson: Åse och grodan
Rørvik: Bockarna Bruse i badhuset
Sandén: Stackars liten haj
Sendak: Till vildingarnas land
Thorsson: Havsmonster i knipa
Wieslander: Mamma Mu gungar
Wirsén: En liten skär och alla bråkiga brokiga

Överdriv 
gärna

Lek med rösten, 
betona viktiga ord, 
använd ljud, miner, 

gester, gör
pauser.

Läsning ger 
större ordförråd
När du läser för ditt barn 
kommer barnet lättare 

lära sig läsa själv.

Koppla av 
tillsammans

Läs varje dag 
med lugn och ro 
runt omkring.


