
SURTE. Under vintern 
blir det extra roligt för 
barnen i Ale att läsa 
böcker. 

Biblioteken satsar på 
Knatteläsning för att 
uppmuntra familjer att 
läsa mer.

– Jag tycker om att 
läsa böcker för att det 
finns många bilder, 
säger snart femårige 
Gustav Berts som trots 
sina unga år är en van 
besökare av Surte bib-
liotek.

Anna Berts är Gustavs 
mamma och hon tycker att 
det är väldigt viktigt för barn 
att läsa böcker. Gustav och 
hans lillasyster Sonja, ett år 

och åtta månader, introdu-
cerades båda i litteraturens 
värld när de var mycket små.

– De ber båda om att få 
läsa, berättar Anna. Vi läser 
särskilt mycket om kvällar-
na men även på dagen kan 
Sonja komma dragandes med 
en bok.

När Alekuriren träffar 
Anna och barnen på Surte 
bibliotek är ett fåtal andra 
barn där också. De är snälla 
och pratsamma och har 
många favoritböcker att be-
rätta om. Klassiker som Emil 
i Lönneberga, Alfons Åberg 
och Pippi Långstrump tycker 
de mycket om.  Barnen är alla 
med i bibliotekens nya sats-
ning för de yngsta läsarna. 
Sedan början av november 
pågår Knatteläsning där alla 
barn mellan noll och fem år 
får hämta ett bokkort på något 
av kommunens bibliotek. På 
kortet fyller man i alla böcker 
man lånar och läser under vin-
tern. När man lämnar tillbaka 
böckerna ber man personalen 

signera bokkortet och när 20 
böcker är lästa får man en bok 
som gåva. 

Vill nå ströbesökarna
– Vi vill locka ströbesökar-
na att komma hit oftare, 
men även uppmuntra de som 
kommer till biblioteken ofta 
att fortsätta läsa, säger biblio-
tekarien Sara Dahl som är en 
av initiativtagarna till Knatte-
läsningen.

Biblioteken antar även en 
maskot och symbol för all 
barnverksamhet.

– Draken från Astrid 
Lindgrens Draken med de 
röda ögonen blir en symbol 
som man kan känna igen 
när det gäller barnböcker på 
biblioteken, fortsätter Sara 
Dahl.

Anna Berts är positiv till 
Knatteläsningen men i famil-
jens vanliga liv blir det inga 
stora förändringar eftersom 
de läser så mycket ändå.

– Barnen väljer många 
böcker själva, säger hon. 

Och de har favoriter som de 
vill läsa om och jag försöker 
komplettera med böcker som 
jag tror är bra för dem.

Läsningen är en del i bar-
nens utveckling, såväl språk-
ligt som socialt. Anna disku-
terar med barnen om vad som 
hänt i böckerna, om elaka fi-
gurer och stora händelser, om 
hur man är och känner.

– Jag funderar över det där 
med att komplettera läsning-
en, men jag vill också presen-
tera den fina barnbokstradi-
tion som vi har med till ex-
empel Astrid Lindgren.

– Tapa, dapa, dapa, dapa, 
fyller lilla Sonja i.

Hon har slagit upp en 
bok om Nicke Nyfiken och 
börjar läsa högt för oss. Hon 
tittar ner på sidorna och tittar 
sedan upp på oss som om hon 
verkligen läser. 

– Från dagis har de sagt att 
barnen är tidiga i sin språkut-
veckling, säger Anna. Det går 
väl inte att säga att det bara är 
för att de läser mycket, men 
dagispersonalen säger att det 
märks att vi pratar mycket 
med barnen.

Gustav kommer krypandes 
under bokhyllorna och pose-
rar snällt framför fotografens 
kamera. Sedan sätter han sig 
med två kompisar vid schack-

brädet, pratar lite böcker 
och gör sina egna regler för 
schackspelet. Hästarna verkar 
vara favoritpjäserna.

– Min favoritbok är Katten 
Fräs, säger han. För den hand-
lar om olika saker. 

De 20 böcker som man ska 
läsa för att få en bok av bib-
lioteket blir nog inga pro-
blem att läsa ut för Gustav 
och Sonja.
Fotnot: Alekuriren kommer att följa 
upp projektet med fler artiklar.
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Spännande vinter för de yngsta bokläsarna

KNATTELÄSNING

I november startade Ale bibliotek 
Knatteläsning för de allra yngsta 
barnen. Alla barn mellan 0-5 år 
får hämta ett bokkort på något av 
kommunens bibliotek i Nödinge, 
Surte, Älvängen eller Skepplanda. 
Under perioden november 2009 till 
februari 2010 ska man tillsammans 

med föräldrar eller andra vuxna i 
barnets närhet låna och läsa tjugo 
böcker.  När man lämnar
tillbaka böckerna ber man perso-
nalen signera bokkortet. När man 
har läst tjugo böcker, får man en 
presentbok som gåva.

Högläsning. Anna Berts berättar att Sonja, ett år, själv väljer böcker och ofta vill läsa 
hemma. Både Sonja och brorsan Gustav har varit tidiga i sin språkutveckling.
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Högläsning. Anna Berts be-
rättar att Sonja, ett år, själv 
väljer böcker och ofta vill 
läsa hemma. Både Sonja och 
brorsan Gustav har varit 
tidiga i sin språkutveckling.

LÄSER OCKSÅ!

Åsa Wall
asa.wall@posthem.se


