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Att läsa högt tillsammans är fantastiskt bra, även för barn som redan 
läser själva. När ni läser tillsammans kan du som vuxen hjälpa till 

att göra berät tels erna levande och därigenom lägga grunden till 
läslust och fortsatt läsande. Det finns också många andra po-

sitiva faktorer som att högläsningen berikar ordförrådet, ger 
barnet ett bra uttal och en känsla för hur språket låter.

LÄS LITE VARJE DAG! 
1. Välj ut en bok (eller tidning, tidsskrift, novell etc) tillsammans med ditt barn.
Hitta gärna något ni båda är intresserade av. Du hittar gratis böcker att låna 
analogt eller digitalt på ditt lokala bibliotek.

2. Sätt upp ett mål: Bestäm en tid och plats varje dag då ni ska läsa.
Vad passar er bäst? Tidigt på morgonen  eller innan läggdags? Hur länge ska ni 
läsa varje dag? Välj något som fungerar!

3. Var aktiv i läsningen: Läs med betoning och lev dig in i texten! 
Stanna gärna upp och förklara svåra ord eller uttryck! Om ditt barn läser själv 
kan ni turas om att läsa.

4. Prata om vad som händer i boken efter varje lästillfälle.
Frågor som ni kan använda är till exempel:

 ● Vad tänker du om detta?
	 ● Hur skulle du göra i samma situation?
	 ● Vad kan vi lära oss av innehållet i texten?
	 ● Vad tror du kommer hända sedan?

Fler tips: www.legilexi.org/ovningsbank/att-stalla-fragor-pa-mellan-och-bortom-raderna/ 

Hur har det gått? Fyll tillsammans med ditt barn i en kort enkät i slutet av 
sportlovet om hur det gått på www.jagharläst.se/sportlov

Lärarens e-postadress:
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