
 

 

 

LÄSNING 
 
 
 

1. Skit i läsningen, eller…? 

2. Läs högt för barnet i alla åldrar - varför? 

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

4. Läsförståelse - är det viktigt att jobba med det också? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Skit i läsningen, eller…? 
  
“Jag vill int’. Jag orkar int’. Jag hatar att läsa. Varför MÅSTE jag läsa?” så låter det i vissa 
hem. Läsandet kan vara kämpigt och orsaka svett och tårar… Men läsandet kan ge oss 
kunskap, gemenskap, nya sätt att se på saker och ting… Läsandet kan även öppna dörrar 
till otroliga världar och underlätta vardagen både som ung i skolans värld och i arbetslivet 
som vuxen oberoende vilket yrke man än valt. Listan kan göras väldigt lång. 
 
Varför är läsandet något som kan förorsaka så mycket negativa känslor hos en del barn? Vi 
människor tycker sällan om det vi är dåliga på. Vi är rädda för att misslyckas och undviker 
gärna saker vi själva upplever att vi inte kan så bra. Det är lätt att p.g.a. det hamna i en ond 
cirkel: Försök misslyckas → negativ självbild → Jag kan inte och vill inte → intresset minskar 
→ tar inte tag i det → försöker motvilligt → misslyckas → presterar sämre än hen har 
kapacitet till. 
 
 

Vad behövs för att ett barn ska lära sig läsa och tycka om det? 
 
Ett intresse behöver skapas hos barnet, gärna redan från ung ålder. Läs högt för 
barnet, visa alla spännande världar som gömmer sig i böckerna. Fortsätt läsa högt 
trots att barnet blir äldre. Läsintresset är viktigt att vårda och hålla vid liv. Läs mer om 
högläsning i kapitlet... 

 
Omringa barnet med böcker som väcker hens intresse, som lockar till läsning.  
Besök biblioteket och låna hem böcker regelbundet. 

 
Barnen måste få känna att de lyckas. Sätt inte ribban för högt. Sätt inte heller ribban 
för lågt. Barnet behöver passliga utmaningar för utvecklas och för att arbetet och 
ansträngningen ska kännas meningsfulla.  

 
Synliggör framstegen barnet gör - spela in då barnet läser högt och spela upp det i 
ett senare skede då barnet gjort små framsteg. Det är viktigt att barnet får uppleva att 
hen gör framsteg, även de små framstegen. Beröm framstegen, arbetet och 
ansträngningen. Läs mer om beröm i kapitlet…. 

 
Minska stressen för barnet kring läsningen. Ett barn lär sig läsa bäst i en positiv och 
stressfri miljö - Läs mer om detta i kapitlet om… 

 
Det är viktigt att barnet har möjligheten att till fullo fokusera sig på läsandet. Lär dig 
mer om det i videoklippet om fokustjuvar och videoklippet om att tänka. 

 
Barnet behöver känna sig motiverade inför läsandet. Lär mer om det i kapitlet om 
motivation. 

 
HA TÅLAMOD - barn lär sig läsa i olika takt. 

 
 
 



2. Läs högt för barnet - varför? 
 
Genom att få lyssna till högläsning får barnet  

- större ordförråd 
- en känsla för språket 
- ett intresse för läsning 
- lära sig att skapa inre bilder 
- gemenskap och närhet 
- ett försprång med läsinlärningen 

 
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.  
 
Då du läser högt för barnet är du en värdefull modell som visar hur man läser. Barnet får 
lyssna till satsmelodin och får en känsla av hur det ska låta då man läser - pauser vid 
punkt, läsa med inlevelse, betona vissa ord, tonfallet vid frågor… allt detta är viktigt för 
förståelsen av en text. 
 
Medan du läser högt för barnet lär sig barnet att skapa inre bilder, bilder i tankarna, av det 
som berättas (med hjälp av bilderna som finns i böckerna). Att skapa inre bilder är väldigt 
viktigt för både hör- och läsförståelsen. Att läsa utan inre bilder kan upplevas tråkigt och 
förståelsen av det man läser är krånglig. 
 
Genom högläsning skapar du ett intresse för läsning, böcker, text och ord hos barnet. Om 
det finns ett intresse för läsning hos barnet kommer det vara mycket lättare för barnet att lära 
sig läsa. Läs olika typer av texter (sagor, berättelser, faktatexter, serietidningar…) för barnet 
och ta med barnet in i den fantastiska värld som vi enbart via texter kan uppleva. 
Högläsningsstunden upplevs som oftast som något mysigt och tryggt för barnet. Det skapar 
gemenskap och närhet vilket bidrar till att barnet kopplar positiva känslor till läsandet. 
 
Fortsätt läsa högt för ditt barn genom hela skolgången. Man blir aldrig för gammal för att 
lyssna till högläsning och man slutar aldrig dra nytta av den. 
 
Du som förälder behöver inte vara en expert på att läsa eller 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 på vägen genom livet. 
 
 
 
 
 
 



TIPS 
Läs högt, gärna varje dag en stund, t.ex. innan läggdags. Fem minuter är bättre än ingenting 
alls. 
Välj högläsningsbok tillsammans 
Läs olika typer av böcker / texter 

- sagoböcker i olika genre (bilderböcker, ABC-böcker, djursagor, fantasy, deckare, 
humor…) 

- faktaböcker 
- serietidningar 
- tidningar 

Utöver högläsningen: Låt barnet lyssna till ljudböcker (finns ett enormt utbud på t.ex. Spotify) 
t.ex. medan barnet tecknar, pysslar eller leker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 sätt i läsutvecklingen. Ditt engagemang gör skillnad! 
 
 
 
Leka med bokstavsljud 

- Peka på bokstäver ni hittar runt omkring er och fråga hur bokstaven låter 
- Be barnet hitta t.ex. så många M som möjligt i hemmet på 30 sekunder. Jämför 

sedan hur många A barnet hittar på samma tid osv. 
- Spela memory där ena kortet i paret består av bokstav Oo och det andra består av 

en bild på en orm. Skapa korten tillsammans och be barnet nämna ord som börjar på 
respektive bokstav 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 bilden föreställer. 

- Be barnet hitta två föremål hemma som börjar på samma ljud eller slutar på samma 
ljud. 

 
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).  

- 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. 

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

- Tokmeningar - Hitta på knasiga och roliga meningar tillsammans med barnet. Modell 
för hur ni kan skapa tokmeningar hittar du här (länk) 

- 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 (länk). 

- 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”. 

 
Lyssna på barnets högläsning 

- Ta dig tiden, med jämna mellanrum, att lyssna då barnet läser högt. Visa intresse 
och beröm ansträngningen och framstegen barnet gör. 

- På Läsväskans hemsida www.lasvaskan.fi hittar du fyra korta videoklipp där du får 
tips hur du kan stödja barnets högläsning. 

 
 
 
 

http://www.lasvaskan.fi/


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. i mitten av en mening. 

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Läsförståelse - är det viktigt att jobba med det också? 
 
Läsförståelse är viktigt i vårt vardagliga liv. Vi omges av olika typer av budskap i många olika former 
av text varje dag. Vi behöver kunna avkoda texterna, läs dem, men även FÖRSTÅ det vi läser. För att 
kunna förstå en text behöver avkodningen ske automatiskt, alltså vi behöver kunna läsa utan att ljuda 
oss fram till varje ord. Arbetsminnet (som anses vara en del av korttidsminnet) blir belastat då barnet 
behöver ljuda orden. Arbetsminnets kapacitet fylls upp av att hålla ordets enskilda ljud i minnet. All 
fokus går till ordet man läser just då - “Vad står det? Vad betyder ordet?” Det kan vara hopplöst att 
minnas vilka ord man läst strax innan, och därmed kan det vara omöjligt att förstå vad texten, eller 
meningen, handlade om. 
Då barnets avkodning sker automatiskt (barnet behöver inte ljuda sig igenom varje ord), och det finns 
utrymme i arbetsminnet för annat, kan man börja fundera på vad texterna handlar om. Lär dig mer om 
minnet här laroteket.com/minnet 

 

Läsförståelse hemma 
 
Reflektera över läsningen 

- Läs högt för ditt barn - via hörförståelsen stärks även barnets läsförståelse. Stanna upp i 
läsningen och ställ frågor till barnet:  

- “Varför tror du att han gjorde så?” 
- “Vad tror du händer sedan?” 
- “Hur tror du att hon tänkte här?” 
- “Vad skulle du ha gjort?” 
- “Liknar denna händelse något annat vi läst om?” 

Träna med barnet att ställa samma frågor, att reflektera över sin läsning, då hon eller han 
läser högt eller tyst för sig själv. Dessa frågor hjälper till att skapa en djupare förståelse för texten man 
läser. Det är även viktigt, speciellt då barnet läser faktatexter, att fundera: 

- “Vad läste jag?” 
- “Förstod jag det jag läste?” 
- “Fanns det något i texten jag inte förstod? Kan jag ta reda på det?” 

 
- Be barnet återberätta det hen läst. Genom att förklara med egna ord det man nyss läst, är ett 

bra sätt att kolla om man aktivt läst texten, förstått den och lagrat informationen. 
Återberättandet är även en fenomenal repetitionsmetod som gör att det inlärda befästs. 

- Det är bättre för barnets läsförståelse att hen läser lite mindre för att hinna samtala om texten 
mer, än att läsa mer och inte prata om det man läst alls. Kvalitet före kvantitet. 

 
- Länk till klippen på Läroteket 

- + öva översiktsläsning med barnet (/ skumläsa) + hur göra det 
 

 
- Inferensläsning, att kunna läsa mellan och bortom raderna, är en teknik man behöver för att 

ha en god läsförståelse. Ställ mellan- och bortom-raderna-frågor till ditt barn. Ett exempel: 
”Då Stina hade åkt pulka nedför backen, gick hon in för att hämta mössan.” 

- Varför hämtade Stina en mössa? 
- Vilken årstid är det? 

Det står inte i texten att det är vinter eller att Stina fryser. Det skall man läsa ”mellan raderna”. 
Fler exempel hittar du på laroteket.com 
 

 
 

http://www.laroteket.com/minnet

