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NYHETER

Föräldrar inspireras till 
att öka barnens läslust

De flesta föräldrar vet att det är 
viktigt att läsa för och med sina 
barn när de är små. Men få vet 
varför eller vad barnen går miste 
om då de inte får höra mamma el-
ler pappa härma drakar, pirater 
och prinsessor.  

Nya boken ”En sagolik gåva” 
blandar lästips och forskning 
om vikten av högläsning redan 
i ung ålder. Därtill kommer en 
hel del pepp. Duon bakom bo-
ken, Värmdö bon och läraren Ma-
ria Björsell och författarkollegan 
Anna-Lena Cockin, brinner för att 
sprida läslust.  

– Lusten att läsa är jätteviktig se-
nare i livet och till och med avgö-
rande för att barnen ska orka med 
hela skolan. Den grunden bygger 
föräldrarna genom att läsa för sina 

barn, därför vill vi inspirera till att 
göra det, säger Maria Björsell.  

HON PRATAR OM  läsupplevelser som 
presenter att öppna i framtiden. 

– De barn som lyssnar på sagor 
har lättare att lära sig läsa och 
upptäcka den där nyfikenheten 
och lusten som krävs för att ta sig 
vidare. Alla svenska barn lär sig 
läsa, men sedan tar det stopp och 
många kan inte läsa komplicerade 

texter. Det är tufft och kräver öv-
ning. De barn som inte förstår var-
för man läser kommer till en trös-
kel. Då krävs den egna läslusten. 

Orden flödar fram. Det egna 
ordförrådet kommer från år av 
resor i litteraturens värld, något 
både hon och Anna-Lena Cockin 
vill ge vidare. 

– En sjuåring har ett ordför-
råd på ungefär 6 000 ord. En 
17-åring som har läst mycket har 

ett ordförråd på 50 000–70 000 
ord. En 15-åring som däremot 
inte har läst har ett ordförråd på 
15 000– 17 000 ord. Då är det inte 
lika lätt att ta sig igenom skolan. I 
slutändan handlar det om demo-
krati. För att klara sig i det vuxna 
litterära samhället vi lever i måste 
vi få barnen att läsa mer. 

● IDA LEVEBY ANDERSSON
ida.leveby@mitti.se
tel 550 554 15

Stäng av tv:n, sätt mobi-
len på ljudlös och plocka 
fram sagoböckerna. 

Det är receptet på en 
lyckad kväll hemma hos 
Värmdöförfattarna Maria 
Björsell och Anna-Lena 
Cockin. 

Nu vill de få fler föräld-
rar att göra samma sak. 

Anna-Lena Cockin och Maria Björsell med sin bok. FOTO: SARA FLODIN  

Läs varje kväll 
och samtala
◗ Samtala om vad ni läser. 
◗ Prioritera läsning varje kväll. 
Stäng av mobilen och tv:n. 
◗ Sätt delmål och belöna. När 
barnet har läst 100 sidor kan-
ske ni kan göra något kul ihop. 
◗ Hitta bra böcker. Bygg på 
barnets intresse, börja i små 
steg och 
avancera. 
◗ Är vissa 
böcker 
svårlästa? 
Lyssna på 
ljudböcker.

Varmare väder 
i framtiden
STOCKHOLM Vädret i 
Stockholms län kommer att 
bli varmare och regnigare i 
framtiden, enligt en analys 
av SMHI. Analysen visar att 
temperaturen i länet kommer 
att stiga med fem grader fram 
till nästa sekelskifte på grund 
av växthusgaser.

– Analyserna visar tydligt 
att klimatet påverkas av ut-
släppen av växthusgaser, 
säger Hanna Sundqvist, 
länsstyrelsens klimat-
anpassningssamordnare. 

Analysen bygger på en 
oförändrad klimatpolitik. 
Om utsläppen minskas skulle 
temperaturökningen kunna 
stanna vid cirka tre grader.

ANSTÄLLD 
VID POLISEN 
VARNAS
STOCKHOLM En passkontrol-
lant anställd vid Polismyndig-
heten i Stockholm varnas av 
personalansvarsnämnden. 
Enligt beslutet blev pass-
kontrollanten på sin fritid  
utslängd från en krog på 
grund av fylla och påpekade 
då sin anställning vid polisen.

Ansvarsnämnden anser det 
olämpligt att försöka använda 
sig av sin anställning i en 
privat dispyt.

GRATISVACCIN MOTINFLUENSAN

Gratis för dig som tillhör en riskgrupp.
VACCINERA DIG! 

För den som tillhör en riskgrupp kan influensan vara farlig. 
Har du en kronisk sjukdom, är gravid eller är över 65 år 
är det därför extra viktigt att du vaccinerar dig.

NÄR: 3 NOVEMBER 2015 – 29 FEBRUARI 2016
VAR: Vaccinera dig på din husläkar- eller vaccinationsmottagning

Gäller dig som har en kronisk sjukdom, är gravid eller är född 1950 eller tidigare. På 1177.se hittar 
du vilka kroniska sjukdomar som omfattas av erbjudandet. Där hittar du även alla mottagningar 
och deras öppettider. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. 
Ta med din legitimation när du ska vaccinera dig.

Enkelt att välja och byta utförare 

Om du redan har hemtjänst och vill byta till oss kontaktar 

du din biståndhandläggare som hjälper dig. Alternativt 

kontaktar du oss så hjälper vi dig att komma i kontakt 

med biståndhandläggare. Samma gäller för dig som inte 

tidigare haft hemtjänst. Vi erbjuder tilläggstjänster inom 

området hushållsnära tjänster som: storstädning, vecko-

städning, trappstädning med mera.

www.nordicholisticcare.se | info@nordicholisticcare.se

Tel: 072-717 00 67 | Fax: 08-717 00 69

Behöver du hemtjänst?  

Nordic Holistic Care hjälper dig!

Vi arbetar med kunden i centrum och sätter din trygghet 

främst. Du ska känna att det är på dina villkor som hjälpen 

utformas. Vi erbjuder anhöriganställning och erbjuder 

äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänst-

insatser/service som präglas av:

•	 Hög	Kvalitet
•	 Bred	erfarenhet
•	 Kontinuitet

WWW.SAMGLAS.SE
0771-480 500

Nacka

En riktig
glasmästare
Allt inom byggnadsglas, inredningsglas och 

bilglas. Vi reparerar och inspirererar.

Just nu.
LAGA STENSKOTT FRÅN 0 KRONOR*

(0-200 kr beroende på försäkringsbolag. Bilen måste minst vara halvförsäkrad.)


