
 

Linnea Groundstroem

Namn:

Läst på 
förpackningar vid 

frukosten

Någon har läst 
högt för mig innan 

jag somnar

Läst för någon via 
videosamtal

Läst utomhus i 
solen med en 

picknick

Läst i en mysig 
koja

Läst medan du 
dricker något 

varmt

Myst tillsammans 
med någon med en  

bok efter en lång 
dag ute

Skrivit något som 
en vuxen sedan 

läst

Läst med 
raggsockor på 

fötterna

☀



Läs tillsammans under sportlovet! 

Vi tränar regelbundet på bokstäver, och eleverna gör fina framsteg! För 
att inte glömma bort bokstäver som ligger flera veckor tillbaka, så 
önskar vi att ni under sportlovet gör läsningen riktigt mysig och trevlig 
och regelbuden. Läs lite tillsammans, gärna varje dag. Hellre lite 
och ofta än mycket på en gång! 

Samla på bingo i vårt mysiga Läsbingo och hjälp klassen att samla 
bingon. Läs både högt tillsammans med barnet, men uppmuntra också 
till att testa, ljuda och leta bokstäver själva! Inled gärna lässtunden 
med att repetera alfabetet, gör sedan en av läsbingots utmaningar. De 
bokstäver som utmanar ditt barn kan ni gå in och träna på 
bokstavståget, era uppgifter har skickats ut via Schoolsoft under 
höstterminen.  
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Lite fakta om läsfärdighet 

Läsfärdighet består av två delar; avkodning och språkförståelse. 

Avkodningen handlar om läsningens tekniska del; hur språkljuden sätts samman till ord och hur 

språkljuden representeras av bokstäver och tecken. Vilka bokstäver känner barnet till, och hur låter 

bokstäverna? 

Språkförståelse handlar om ordförråd, begrepp och om att kunna dra slutsatser och tolka sammanhang. 

Det här övar ni på genom att diskutera och prata om det man läst tillsammans med barnet. Titta på 

bilderna  och spinn vidare.

Enligt 
forskning 

En sjuåring har ett ordförråd på 
ca 5000 – 7000 ord. En sjuttonåring som 

har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter 
har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.  

En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har 
bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd. 
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