
3. Börja läsa – vad kan man som förälder göra?

Redan från att barnen är riktigt små börjar deras läsutveckling. 
De vuxna runt barnet stödjer läsutvecklingen genom högläsning 
och genom att svara på nyfikna frågor barnet ställer om t.ex. 
symboler, logon, bokstäver och ord.

Du som förälder kan ge barnet bättre förutsättningar för att lära 
sig läsa och stödja barnet på många  värdefulla sätt i 
läsutvecklingen. Ditt engagemang gör skillnad!

Leka med bokstavsljud

Spela memory där ena kortet i 
paret består av t.ex. bokstav Oo
och det andra består av en bild 
på en orm. Skapa korten 
tillsammans eller använd de 
färdiga memoryspelen på 
Läroteket. Be barnet ljuda 
bokstäverna då hen vänder på ett 
kort med en bokstav. Be barnet 
fundera vilket är det första 
bokstavsljudet i ordet då barnet 
vänder ett kort med en bild på.

Här hittar du videoklipp 
med bokstavljuden

Träna läsning tillsammans

Körläsning –
Läs texten högt tillsammans i kör.

Stafettläsning - Du börjar läsa. Läs en liten 
stund. Då du slutar läsa tar barnet vid, där du 
slutade, och fortsätter läsa texten högt. Turas 
om att läsa. Ni kan avbryta era läsningsturen 
t.ex. efter något eller några ord, i slutet av en 
mening, efter ett stycke…

Läsrally - Skriv ner ord på lappar, 
gärna ord som barnet behöver träna 
att läsa just då varvat med ord som 
barnet upplever som lätta att läsa. 
Barnet ska, lapp för lapp, läsa orden 
högt. Ta tid hur länge det tar att läsa 
ett varv genom högen med ord. Nu 
ska barnet försöka slå sin egen tid 
på följande försök. Lämna leken och 
försök igen vid ett senare tillfälle.

Lyssna på barnets högläsning

Leka med ord

Rim och ramsor är språklekar 
som skapar bra förutsättningar för 
läsinlärningen. Det finns 
barnböcker skrivna på rim. Ni kan 
skapa ett rim-memory att spela 
med eller använda det färdiga 
som finns på Läroteket. Be barnet 
hitta på så många rimord som 
möjligt till “katt” under bilfärden 
till affären (“nonsensord” funkar 
också). 

Undersök likheter mellan 
ord - Peka ut ord i er 
omgivning. Uppmana barnet 
att hitta likheter mellan orden 
(bokstäver, ljud, längd, 
betydelse…)

Alliteration - Alla, eller nästan alla ord i en 
mening ska ha samma begynnelsebokstav (börja 
på samma bokstav). Utmana barnet att hitta på 
alliterationer med en given begynnelsebokstav, 
t.ex. ”Bosses bruna bil brummar bakom buren”.

Tokmeningar -
Hitta på knasiga 
och roliga 
meningar 
tillsammans 
med barnet. 

Modell för hur ni kan 
skapa tokmeningar 
hittar du här 

Kategorisera ord - Ge barnet en 
lista med olika ord. Be barnet 
ordna upp orden i vissa kategorier 
t.ex. enligt ordets betydelse, längd, 
hur de låter, lätta/svåra… 

Exempel på detta hittar du här 

Frysarspråket - Tala 
frysarspråket tillsammans 
med ditt barn: Dela upp 
orden i stavelser. Talet blir 
knyckigt “I-dag åk-te mor-
mor trak-tor till dok-torn”.


