
Johan Unenges tio tips till föräldrar 
Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör, manus författare 
och tidigare Sveriges läsambassadör. 
 
1. Läs högt för barnen i sängen. Man blir aldrig för gammal för 

högläsning. 
2. Läs själv, det kan smitta. Förebilder kan vara skillnaden. 
3. Ta reda på böcker om dina barns hobby. Det finns böcker om allt! 
4. Faktaböcker är också böcker som glöms lätt bort. Här brukar killarna 

haka på. 
5. Serier är också läsning. Äntligen börjar det bli accepterat. 
6. Skriv med era barn. Köp ett tomt häfte på semestern. Skriv om en dag 

var. 
7. Skaffa ljudböcker till bilen. Lika effektivt som tystläsning. All forskning 

är överens om detta. 
8. Hur ofta är ni på biblioteket? Gör en upptäcktsfärd dit och upptäck 

något för alla. 
9. Inse att de inte kommer sluta spela dataspel. Det är helt enkelt för 

kul. 
10. Tunna böcker är mindre avskräckande. Biblioteken har ofta en hel 

avdelning med lättläst. 
Text: Åsa Zetterström, Minabibliotek.se 
 

TILL SIST... 

 Forskare är överens om att högläsning är det lättaste och mest 
effektiva sättet att göra barn till livslånga läsare. 

 Papporna har en alldeles speciell roll! Manliga läsande förebilder 
behövs. Det ÄR manligt att läsa. 

 Kom ihåg! Det finns inga ”svåra ord”, bara nya ord! 

 Välkomna att uppleva oändliga nya världar tillsammans. Lycka till- 
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Bild: Ulrika Kjeldsen 



GÖR SÅ HÄR: 

 Läs så att barnen ser att du läser! ”Barn gör inte som vuxna 
säger, barn gör som vuxna gör”. 

 Hitta en regelbunden tid att vara tillsammans med ditt barn 
och böcker.  

 Sitt/ligg nära varandra, mysigt skall det vara! 

 Uppmuntra barnet att titta på omslaget och bilderna som 
ledtråd till vad boken handlar om. 

 Språket är människan viktigaste verktyg och det överförs 
från människa till människa. Prata därför mycket med ditt 
barn. 

 Svara på barnens frågor, diskutera och berätta, berätta och 
berätta lite till! 

TIPS FÖR ATT HJÄLPA DITT BARN MED LÄSNINGEN: 

 Följ med i texten genom att peka på orden 

 Lek med texten genom att söka efter vanliga ord som ”och” 
eller ”den” 

 Var försiktig med att ingripa direkt om barnet stakar sig eller 
fastnar på något ord. Hjälp till genom att fråga: ska vi gå 
tillbaka och läsa hela meningen från början? 

 

 

LÄSNINGEN GER: 

 Kunskaper om världen och hur olika saker fungerar 

 Möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och 
uppleva känslor ur boken 

 Underhållning, stimulerar fantasin och visar nya möjligheter 

 Förståelse för att vi alla är olika och motverkar fördomar 

 Bättre självkänsla 
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