
Genom att få lyssna till högläsning får barnet

• större ordförråd

• en känsla för satsmelodi / intonation / tonfall / 

inlevelse

• ett intresse för läsning

• lära sig att skapa inre bilder

• gemenskap och närhet

• ett försprång med läsinlärningen

2. Läsa högt för barn i alla åldrar – varför? 

Barn som dagligen får lyssna till högläsning har ett 

mycket större ordförråd än de som sällan eller 

aldrig lyssnar till högläsning. Genom att läsa högt 

för ditt barn fylls barnets ordförråd med ord som 

inte används i det vardagligt talade språket. 

Högläsningen är ett “titthål” in i det skrivna 

språket och ger barnet ett försprång i sin egen 

läsinlärning.

Om barnet har ett litet ordförråd finns det en risk att 

barnet upplever den egna läsningen som svår och 

knepig eftersom många av orden är obekanta. 

Genom högläsning skapar du ett 

intresse för läsning, böcker, text och 

ord hos barnet. Tack vare intresset 

kommer det vara mycket lättare för 

barnet att lära sig läsa. Läs olika typer 

av texter (sagor, berättelser, faktatexter, 

serietidningar…) och ta med barnet in i 

den fantastiska värld som vi enbart via 

texter kan uppleva.

Du som förälder behöver inte vara en expert på att läsa högt. Det gör absolut ingenting om du 

knagglar dig fram genom texten, läser fel eller långsamt. Ju mer du läser högt desto bättre blir 

du på högläsning (hälsar en som avskydde att läsa högt eftersom jag var så dålig på det. Nu flyter det på så 

pass bra att jag känner mig mer än nöjd. Jag önskar att jag hade fått lyssna till vuxna som inte kunde läsa så bra 

då jag var liten. Det hade tagit bort min rädsla att läsa högt). 

Oberoende hur din läsning än är, föregår du med ett gott exempel för ditt barn då du läser 

högt och skapar ett värdefullt intresse för läsning som kommer att hjälpa ditt barn enormt.


