
Välkommen...
till biblioteken i Eda kommun med era barn!
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Barn behöver böcker...
För att utveckla sitt språk och sin fantasi
För att bättre förstå sig själva och andra

För att hitta sin plats i tillvaron

Detta erbjuder vi barnen på biblioteken i Eda kommun

Det finns barn- och ungdomsavdelningar på alla bibliotek i Eda kommun (Charlottenberg, 
Åmotfors och Koppom). Här finns böcker och andra medier för barn och ungdomar i alla åldrar: 
allt från pekböcker och bilderböcker till sagosamlingar, kapitelböcker och faktaböcker. 

För att man lättare ska kunna hitta det man letar efter finns det även bokpåsar som är indelade 
efter olika teman. Här finns böcker om till exempel fordon, djur, relationer och familjeliv.

För barn som precis har börjat läsa eller som har svårt för det finns det lättlästa kapitelböcker av 
olika slag. För de lite större barnen finns det böcker med längre texter indelade efter tema såsom 
spänning, skräck, humor eller hästberättelser. För de som hellre vill lyssna finns det även ett 
utbud av tal- och ljudböcker. 

På biblioteket finns även barn- och vuxenböcker på olika språk, framförallt arabiska, persiska 
och litauiska. 

Genom samarbetet bibliotek Värmland kan vi låna in böcker utan kostnad från övriga länet. 
Även om en bok inte finns tillgänglig i Eda brukar det alltså vara enkelt att beställa hem. 

Det finns också filmer och spel att låna på biblioteket, men då behöver man låna med en vuxen 
eftersom åldersgränsen på dessa är 16 år.

På biblioteket i Charlottenberg finns även en sagohörna där man kan sitta och läsa och mysa 
med sina barn samt en TV-spelshörna där man kan spela Xbox One tillsammans. 

Då och då arrangeras olika evenemang för barnen. 

• Under hembesöket vid 8 månader delar BVC ut gåvoböcker från biblioteket till alla barn. I 
samband med 3,5 års-kollen får de även ett presentkort som de kan ta med sig till närmsta 
bibliotek för att där få en bokgåva, Barnens första bok. 

• På vårkanten brukar förskolorna ha en gemensam utställning då de visar upp vad barnen 
arbetat med under året. 

• Under hösten brukar det vara Halloweenfest på biblioteket då barn i lågstadiet är välkomna. 
Inbjudningar skickas ut till klasser med barn i den åldern. 

• I November är det även ”barnkalas”, ett evenemang då barns rättigheter uppmärksammas på 
olika platser runt om i Charlottenberg. Alla är välkomna!

Psst!

På biblioteken i Eda finns självklart också något för alla 
föräldrar. Här kan du hitta skönlitteratur, facklitteratur, ljudböcker 
och tidningar för alla smaker. Man kan även titta på 
utställningar, släktforska, boka grupprum, surfa på Internet, 
kopiera, skriva ut och faxa. Glöm inte att du kan besöka 
biblioteket dygnet runt på www.bibliotekvarmland.se för att låna, 
reservera och låna om böcker. Kursböcker och annat som inte 
finns i Värmland kan vi ofta fjärrlåna hem. På hemsidan hittar 
du även vår kalender med aktuella händelser på biblioteket.

http://www.bibliotekvarmland.se/


Lär dig stimulera barns språk

Språk är livsviktigt. Det låter barnet kommunicera, inte bara med andra utan även med sig själv. 
Det är ett nödvändigt verktyg för lärande, men också för kreativitet. Som tur är föds barn med ett 
intresse för språk och ljud. Du kan på många sätt stimulera barnets språkliga utveckling. Här är 
några tips:

Rätta inte barnets språk. Om du alltför mycket försöker få barnet att säga orden rätt blir det bara 
uttråkat. Det är irriterande och kväver barnets entusiasm och intresse för språket. Det är bättre att 
upprepa meningen på rätt sätt utan kommentarer när barnet har pratat klart. De lär sig prata rent 
med tiden men inte på befallning. 

Prata mycket med barnet. Småprata med barnet om det ni gör på dagarna. Låt det delta i 
sysslor och förklara vad ni gör. Det är genom att lyssna på dig som barnet lär sig. Det gäller även 
för de mindre barnen. Barnet lär sig språk långt innan det kan tala. Först lyssnar det och försöker 
förstå vad olika ord betyder, därefter börjar barnet härma ord. Ofta övervärderar vi betydelsen av 
att barnet åstadkommer egna ord och undervärderar betydelsen av att barnet lyssnar - båda 
sakerna är lika viktiga. 

Kräv inte för mycket. Barn som pressas att prata blir ofta tystare istället. Kräv inte att barnet ska 
berätta på uppmaning. De pratar när de har lust, bara att acceptera.  

Börja läsa böcker tillsammans tidigt. Böcker ger kunskap och stimulerar fantasin. Via dem 
stöter man på nya företeelser och får följa med till fantastiska och spännande världar. Till skillnad 
från film kan böcker också läsas i den takt man vill. Dessutom finns det tid för frågor och utrymme 
att tolka texten vilket ger barnet möjlighet att vara delaktig på ett helt annat sätt. Att läsa 
tillsammans med en vuxen ger också en trygghet och en närmare kontakt mellan föräldern och 
barnet. Att läsa en saga kan tillhöra den nattliga ritualen och hjälpa barnet att komma till ro på 
kvällen. Även pekböcker kan användas på detta sätt med de mindre barnen. Gärna med stora 
bilder på vuxna och barn som gör saker som barnen kan känna igen. 

Använd kroppsspråk och gester. Barnet förstår lättare vad du menar om du spelar över och 
dramatiserar lite. Vilket också gör läsandet roligare för er båda.   

Prata med barnet och inte till barnet. Överös inte barnet med prat, utan ge utrymme för barnet att 
reagera och komma med svar. Det är inte lönt för barnet att prata ifall omgivningen inte lyssnar. 
Låt det vara tvåvägskommunikation. Var närvarande, nyfiken och intresserad när barnet pratar. 

Avbryt inte barnet. Låt barnet prata färdigt, låt det ta god tid på sig och ta inte orden ur munnen 
på det. 

Undvik ironi och dubbla budskap. Barn kan inte förstå ironi, därför ska du undvika 
kommentarer som ”det var ju roligt att du spillde på hela tröjan så att jag måste byta den igen”. 
Undvik också ord som ”kära gumman” och ”lilla älskling” när du är arg. 



Högläsning...

… ökar barnets intresse för böcker, kanske för all framtid. Om de vuxna i barnets närhet läser 
böcker, blir läsning något att sträva efter även för barnet. 

… skapar förståelse för hur språket kan fungera. 

… ger barnet en vana att lyssna på det skrivna språket. 

… ger barnet ett motiv att lära sig läsa

… utökar ordförrådet.

… lär barnet hur en berättelse byggs upp. 

… gör att barnet får möjlighet att lära känna folksagorna och de nutida litterära klassikerna som 
ingår i vårt kulturarv. 

… stimulerar fantasin. 

… lär barnet skilja mellan fantasi och verklighet. 

… får barnet att reflektera över rätt och fel, konfliktlösningar, känslor och tankar. 

… ger barnet kunskap om andra kulturer.

… utvecklar barnets förmåga att koncentrera sig. 

… bidrar till känsla av gemenskap, närhet och trygghet. 

… ger upphov till samtalsämnen där båda parter har samma utgångspunkt. Samtala gärna med 
ditt barn om vad ni har läst. Prata om svåra ord som dykt upp och olika sätt att tolka berättelsen 
på – men undvik pekpinnar. 

Några små lästips för små barn

• Vänj barnet vid att lässtunden inleds – och kanske också avslutas -  med en ramsa eller sång. 

• Välj ut en särskild plats för den dagliga lässtunden.

• Välj böcker med bilder och handlingar som barnet känner igen.  

• Undvik ”vad-är-det”-pek o svar-frågor. Det är i samtalet kring boken som små barn utvecklar 
sitt språk.

• En fotobok med bilder på barnet i olika situationer har stor chans att bli barnets första 
älsklingsbok.

• Många barn uppskattar ”överraskningsböcker” där man kan lyfta på luckor och dra i flikar som 
därmed avslöjar en ny bild. 

• Även när det gäller pekböcker bör man – utöver innehållet/bilderna – också tänka på 
hållbarheten. Bladen får gärna vara både inplastade och kraftigare än vanligt.

För mer information om biblioteket och våra evenemang se:

www.eda.se/biblioteket
www.facebook.com/edafritidochkultur

http://www.facebook.com/edafritidochkultur
http://www.eda.se/biblioteket
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