
Läsläxa 

Jag vill att ni läser läsläxan tillsammans med er Blåval. Ge det 10-15 minuter varje dag då ni 
sitter och bara läser och pratar om framsidan, bilder, ev handling, bokstäverna och orden. Jag vill att 
ni läser varje dag men inte färre än 4 gånger/vecka. 

På framsidan ska ni få fantisera om vad ni tror att den ska handla om utifrån bilden och titeln. Inom 
läsning är bildpromenader viktiga. Det är lättare att läsa och förstå det man läser om man tolkar 
bilderna. Några böcker har få eller inga ord, då gör ni en ren bildpromenad istället och sätter ord på 
vad som händer. Uppmana barnet att använda hela meningar: ”han ramla” kan utvecklas till  ”Pojken 
skulle sparka på bollen men missade. Då ramlade han.” Uppmana Blåvalen att leta efter bokstäver 
som de känner igen och hjälp till att ljuda bokstäver och kombinationer. Jobba på att få Blåvalen att 
följa med fingret i texten, gör även det när du läser för din Blåval. Repetera läsningen eller 
bildpromenaden varje dag så att Blåvalen kan berätta/läsa/bildtolka själv. Detta är väldigt 
meningsfullt då det är i repetitionerna barn lär sig!  

Var försiktig så att inte din Blåval känner att det skulle behöva kunna mer än vad de kan.Uppmuntra, 
stötta och försök hitta en nivå där din Blåval utmanas och känner motivation.  

Urklippet nedan är taget från LegiLexi (en stiftelse som arbetar för att alla barn ska få lära sig att läsa ordentligt i lågstadiet).  

Den lilla läxboken ligger i en plastmapp där boken ska förvaras tillsammans med dokumentationen. 
Dokumentationen är en viktig väg för kontakt kring läsläxan så anteckna däri vad ni märker när ni 
läser med ert barn, var boken för lätt /för svår/vad fastnar ditt barn vid/var den spännande/läskig/
hann ni inte klart…? Den är även viktig för mig så jag vet vilka böcker ni har haft 
hemma. Vi har begränsat med böcker och ibland kan det bli så att ni får hem en 
bok som ni redan har läst. Det gör ingenting, repetition är aldrig fel! 

Böckerna är uppdelade efter hur mycket text de innehåller. Jag poängterar massor 
att vi inte tycker mer om någon som läser mer text. Vi jämför inte barnen med 
varandra, bara med dem själva och deras egen utveckling!!  

Planera upp läsningen så att ni hittar tider då Blåvalen är mätt och pigg:)  

Hoppas ni får fina stunder med bildpromenader och läsning hemma!! Hör av er om ni har 
frågor kring läsningen:) 


