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Läsning
Målet med läsning är att förstå texter man läser. För att kunna förstå det man läser måste man
kunna läsa med flyt. För att få ett bra läsflyt behöver man träna mycket. Det är precis som med
allt annat man vill bli bra på!
När man har både läsflyt och läsförståelse har man en god läsförmåga. Läsning ska vara
lustfyllt, så det är viktigt att barnen får läsa det de tycker om och som är på lagom nivå.

Några tips på hur du kan hjälpa ditt barn med lästräningen
Välj de punkter som passar, beroende på var i läsutvecklingen ditt barn befinner sig.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyssna aktivt när ditt barn läser högt. Uppmana att följa med fingret i texten och läsa väl.
(inte missa ändelser, lägga till eller tappa ord, stanna vid punkt).
Dyk ner i texten och peka på enstaka ord som ditt barn ska kunna läsa direkt som
ordbilder. Exempelvis och, inte, han, hon, den, det, igen, vill, kan osv.
När man tränar läsflyt är det jättebra att läsa samma text många gånger. Så kallad
upprepad läsning. Det ska gå med flyt, men man ska fortfarande läsa väl.
Ställ frågor om texten. Både om innehållet och om tankar och reflektioner den väcker.
Be ditt barn att återberätta innehållet eller sammanfatta det viktigaste.
När läsningen kommit igång bra kan man uppmuntra till att läsa med inlevelse och
intonation.
Läs högt för ditt barn! Sluta inte även om barnet själv har lärt sig läsa! Om det inte känns
bekvämt att läsa högt kan du uppmuntra till att lyssna på talböcker.
På så sätt kan barnet få tillgång till spännande texter som ligger över den egna läsnivån.

Detta gynnar den egna läsutvecklingen!
Lycka till!
Med vänlig hälsning
Caroline Olsson
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