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En vuxen behöver  
50 000 ord för att kunna  

klara sitt dagliga liv, för att  
hänga med i nyhetssändningar  

och för att kunna förstå  
normal tidningstext,  

instruktioner och anvisningar  
vi stöter på i livet.*

När man börjar  
lågstadiet har man i  

genomsnitt 7000 ord  
i sitt ordförråd.

Om man 
 inte läser eller blir  

läst för har man som  
17-åring mellan 

 15 000 och 17 000 ord 
i sitt ordförråd.

80%  
av vårt ordförråd  

kommer från tryckt 
text.

Har man läst och  
blivit läst för (böcker,  

tidningstext och andra  
texter) har man istället 

minst 50 000 ord.

BRA ATT VETA

 
* (Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet  
Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet)
 



Om man 
 inte läser eller blir  

läst för har man som  
17-åring mellan 

 15 000 och 17 000 ord 
i sitt ordförråd.

80%  
av vårt ordförråd  

kommer från tryckt 
text.

1. Barnet övar upp sin koncentration och uppmärksamhet.

2. När man läser högt uttalar man orden mer precist och tydligt. Det hjälper barnet i  
sin språkliga utveckling.

3. Att läsa högt tillsammans med sitt barn är en mysig och rogivande stund.

4. Barnet kan bearbeta händelser i vardagen genom fiktiva berättelser.

5. Det är stor skillnad på det språk föräldrar använder när de pratar med sina barn och det 
språk som man använder när man läser ur en bok. Genom att läsa högt låter du barnet 
testa flera olika sorters meningsuppbyggnader och ord du själv inte skulle använda.

6. Den ansikte mot ansikte-upplevelse och kroppskontakt barn får med sina föräldrar  
vid högläsning är viktig för att bygga upp barnets trygghet och anknytning. Det är bland 
annat detta som får barnet att vilja läsa samma bok om och om igen. Det skapar trygghet.

7. Att läsa böcker tillsammans, och prata om dem, för föräldrar och barn närmare varandra.

8. Vid högläsning lär sig barnet att följa orden över sidorna från vänster till höger och  
att vända sida. Det underlättar för dem att själva lära sig läsa senare.

9. När barn är små har de inte förmågan att skapa bilder inne i sina egna  
huvuden för att berättelsen ska få liv. De behöver bilderna.

9 FÖRDELAR MED HÖGLÄSNING:
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EN BERÄTTELSE FÖR VARJE BARN
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INSPIRATION FÖR HÖGLÄSNING:

 Prata om  
de filosofiska  

problem som ställs 
i boken. Hur tänker 

barnet?

Låt barnet prata om 
det som hen känner 

igen sig i. Försök ställa 
frågor så att barnet  

utvecklar sin  
berättelse.

Prata om hur de olika 
karaktärerna beter 

sig. Är de snälla eller 
elaka? Och varför tror 
barnet att de beter sig 
som de gör. Utvecklar 

barnets empati. Många kan känna sig ängsliga 
över att läsa högt, man kan  
ha dåliga minnen från skol- 
tiden. Det är lätt att man vill 

gå över till ljudbok. Men testa 
ändå. Ditt barn vill vara med 

dig! Barn dömer inte din  
högläsning. De älskar att få 

den tiden tillsammans  
med dig.

Läs berättelsen själv 
innan du läser högt,  
så att du kan texten 

och slipper vara  
oförberedd. 

Tänk på ordföljden 
i texten. Är den olik 
den du själv brukar 

använda?

Sitt eller ligg tätt 
ihop när ni läser.

Testa att läsa 
boken med olika 

röster för de olika 
karaktärerna.



Ha gärna bok- 
hyllor hemma 
som sitter så 

lågt att barnet 
själv kan gå och 
hämta böcker.

Ta med böcker  
överallt, på bilresor, 
i kollektivtrafiken, ta 
med till väntrummet 

hos doktorn. Istället för 
att ge barnet mobilen, 
ge hen en bok när de 
väntar. Gör det till en 
stund tillsammans.

Ställ frågor till 
barnet som 

relaterar till deras 
upplevelser.

Peka på föremålen 
i boken och låt 

barnet säga vad det 
är. Fråga vilken färg 

föremålet har.

 Prata om bilderna  
och beskriv föremålen 

med så många  
adjektiv du kan komma 

på för att utöka  
barnets ordförråd.



Barbro Palm reser sig så att stolen  
välter och lämnar Café Panini  
& Bernard. Muhammed  
tittar ut genom fönstret  
och suckar tungt. Så reser 
han sig, tar på sig sin 
ytterrock och vinkar 
dystert adjö till Sara.

Barbro vänder sig om och tittar med 
uppspärrade ögon på sin man.
– Konkurs! tjuter hon. Hur sköter du 

dina affärer egentligen?
Muhammed stirrar på sin fru under 

sina buskiga ögonbryn.
– Barbro, morrar han. Du borde försöka 

få ut din ilska någon annanstans.

   

Korta meningar i 
versaler och många 

bilder som berättar om 
handlingen i boken. 

Perfekt första bok att 
stava sig igenom själv 
eller tillsammans med 

en vuxen. 

mystiska 
skolan

Z Z Z LÄTTatt LÄSA FAKTA Z ZZ ZZ Z Z LÄTTatt LÄSA FAKTA Z ZZ Z

  

Lite längre stycken  
med både versaler
 och gemener, och 

många bilder. Det finns 
måga böcker på det  

här stadiet, för att det 
ska vara lätt och roligt 

att mängdträna. 
Spöken, kompisar,  
djur eller äventyr 

– läsaren väljer själv.

På nivån LÄTT ATT LÄSA
hittar du också ... 

... och fler serier som följer  
läsförmågan.

Längre 
texter 

med långa 
meningar, 

mer ovanliga 
ord och färre 

bilder, för  
att komma 

vidare i 
utvecklingen. 

Ibland tränar de tillsammans  

med de andra barnen som rider  

på deras mammas ridskola.  

Men helst av allt galopperar de  

ut i skogen och leker att de är  

riddarbröder.
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Eric och Simon har varsin ponny  

i stallet. de är också bröder.  

När Erics och Simons mamma ska  

skoja så kallar hon pojkarnas hästar  

för bröderna Bus. Men egentligen  

heter de Sam och Sigge. de är nio  

och sju år. Precis som Eric och Simon.
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MER ATT LÄSA 
innehåller 

roliga, 
spännande 
och läskiga 
berättelser 
för läsare 

som fått upp 
läsflytet. Här 
är några av 

våra favoriter.

Hjälp !

LÄSA 
TILLSAMMANS 

Smaka på 
bokstäverna i 
sällskap med 

en vuxen. Den 
vuxna läser det 
mesta av texten 
och barnet får 

egna lätta 
meningar 

att stava sig 
igenom.

LÄSTRAPPAN
Hur stöttar man bäst ett barn som lär sig läsa? Ta ett steg i taget i lästrappan!  

När läsningen flyter på är det bara att ta nästa steg, och nästa ... Med böcker på rätt nivå 
och tipsen från våra författare är det roligt att gå från högläsning till bokslukande.

Dags för nästa steg? Säg hej till

Skapa trevliga 
högläsningsstunder 
redan när barnen är 

små. Då lär sig barnen 
att det finns så mycket 
roligt och spännande 

i böckernas värld. Och 
sluta inte att läsa högt 

när barnet börjat  
läsa själv! 

Gå till biblioteket 
tillsammans! Be

bibliotekarierna om 
boktips, de vet 

mycket!

Läsning kräver 
koncentration och en 
rofylld plats. Barnen 

behöver öva mycket på 
läsningen, sitt med och 
hjälp till om det hakar 

upp sig.
Glöm inte att  

man kan läsa med  
öronen, ljudböcker 

är underbara att  
lyssna till!

Om det är trögt att läsa 
en hel bok själv kan ni 
prova att läsa växelvis, 
t ex en sida var. Då går 
det fortare att komma 

igenom en bok.

5 lästips från 
Magnus Ljunggren & Helena Bross  

LÄTT ATT LÄSA

LITE MER ATT LÄSA

EXTRA LÄTT ATT LÄSA


