
Information om projektet Läsa äger

Under sommarlovets första veckor får eleverna på kommunens fritidshem ta del av
projektet Läsa äger, som är ett samverkansprojekt mellan biblioteken och
fritidshemmen där ungdomar anställs för att läsa för yngre barn på olika fritidshem.
En del av projektet handlar också om rörelseglädje och språkutvecklande aktiviteter.

Bakgrunden till projektet är ett fenomen som kallas för “sommarlovstapp” i läsning. Många
elever läser mindre under sommarlovet, vilket gör att deras läsförmåga försämras och
läsutvecklingen stannar av. Det är extra viktigt att hålla igång läsningen för barn som nyligen
lärt sig läsa.

Markaryds kommun har valt att satsa på projektet Läsa äger som ett sätt att motverka
lästappet som kan uppstå under sommarlovet och istället stärka läsutvecklingen. Kommunen
anställer ungdomar (sommarlovspraktikanter) som läser för yngre barn på de olika
fritidshemmen varje eftermiddag kl. 13-15 under v. 24-26. Ungdomarna kommer att få
utbildning och handledning inför sina uppdrag som högläsande förebilder.

Läsa äger har tidigare genomförts i andra kommuner, t.ex. i Botkyrka i Stockholm, med goda
resultat. Praktikanterna hjälper till att väcka intresse för böcker och läsning hos barnen och
man har även kunnat se effekter i form av att ordförrådet och läsförståelsen har förbättrats
hos deltagande elever. Allra störst har effekten varit hos de mest läsovana eleverna.

Ser du en ungdom med knallblå ryggsäck som det står LÄSA ÄGER på, då är det en av
våra hjältar. Kom gärna med glada tillrop om du ser dem - de är viktiga våra ungdomar
så HURRA och HEJA vettja!

Informationsfilm om Läsa äger i Botkyrka kommun:
https://www.youtube.com/watch?v=43X5ZcUc5PE

Hjälp ditt barn att hålla igång läsningen

Oavsett om ditt barn kommer att vara på fritidshemmen och ta del av Läsa äger-satsningen
eller inte, vill vi uppmana alla vårdnadshavare att hjälpa barnen att hålla igång läsningen
under sommaren - för att barnen inte ska tappa läsförmågan de utvecklat under läsåret i
skolan och för att läsningen kan öppna dörrar till magiska världar…

Tips på hur man som förälder kan inspirera till läsning

Du som förälder är den viktigaste förebilden för ditt barn och ditt eget läsande har stor
betydelse. Gör högläsningen till en mysig stund och försök få in den i era dagliga rutiner. En
kvart om dagen gör stor skillnad för ditt barn! Om du själv tycker att det är svårt med
läsningen kan du ändå visa intresse, uppskattning och nyfikenhet för böcker som ditt barn
läser. Besök gärna biblioteket tillsammans och skaffa lånekort, om ni inte redan har gjort det.

Film Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? från biblioteken i Göteborg

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA

https://www.youtube.com/watch?v=43X5ZcUc5PE
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