
EN NYFÖDD ÄR 
EN VAKEN LYSSNARE

Nära familjemedlemmars bekanta röster, deras varieran-
de rytm och takt matar barnets språksinne. Det bästa 
föräldrar kan ge sitt barn är ett rikt modersmål.

1-ÅRINGEN ÄLSKAR 
DAGLIGA LÄSSTUNDER

Rytmiska rim och vilda lekramsor är manna för barnets 
hjärna och talutveckling. En kort lässtund eller vaggsång 
lugnar ner in för nattsömnen.

2–3-ÅRINGEN SNAPPAR 
UPP NYA ORD

Lässtunderna blir mer kommunikativa när den vuxna 
frågar barnet vad han eller hon ser på bilderna.
När koncentrationsförmågan blir bättre kan man 
byta från pekböcker till bilderböcker.

4–5-ÅRINGEN LÄR SIG LIVETS 
ALFABET AV SAGORNA

I bilderböcker, sagor och berättelser kan man vara rädd 
under trygga omständigheter. Känslorna får blomma.
Dikter och ramsor lockar barnet till egna ordlekar.
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7-ÅRINGEN TAR BOKSTÄVERNA 
OCH BOKEN I BESITTNING

Barnet intresserar sig för bokstäver och vill läsa. Att lära 
sig läsa är en färdighet som är värd att fira.
Vuxnas och barns gemensamma lässtunder är viktiga 
också i framtiden.

6-ÅRINGEN SVÄVAR REDAN
 PÅ FANTASINS VINGAR

Barnet har tålamod att lyssna på längre berättelser med 
färre illustrationer. Diskussioner om det man läst tillsam-
mans är givande också för den vuxna.
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Läs
för barnet.

Läsmått

De lever på honung,och sagor och dikter

Små nallar rynkar
på nosen åt plikter

D e skrattar och 
drömmer

sig bort, fantiser
ar

om änglar som simmar
och kor som marscherar

De 
äter och växer

blir 
större och fatta

r

allt 
mera om världen

De f
rågar och skratt

ar

HALV-ÅRINGEN INTRESSERAR SIG 
FÖR BOKEN SOM FÖR EN LEKSAK

Barnet doftar, smakar och river i boken. Den första 
bokens tydliga gestalter och granna färger väcker int-
resse. De dagliga rutinerna sköts smidigt med hjälp av 
ramsor.

60
 cm

De sover och vaknaroch skriker och äter

Små nallar som föds
är tre centimeter

6 FAKTA OM ATT LÄSA FÖR BARN
1. Barnets ordförråd mångdubblas.

2. Underlättar inlärning.

3. Förbättrar barnets självkänsla och gör att barnet 
 klarar sig bättre tillsammans med andra.

4. Ett barn som fått höra godnattsaga sover längre på natten.

5. Barnet lär sig diskutera och samtalar mera hemma.

6. Den som fått höra högläsning som barn fortsätter läsa 
också som vuxen.

Webbplatsen Läs för barnet erbjuder fakta om högläsningens bety-
delse. Du hittar också rim, ramsor och dikter för gemensamma läss-

tunder, och boktips för barn i olika åldrar.

www.luelapselle.fi
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KLIPP LÄNGS LÄSMÅTTETS  
KANTER OCH KLISTRA IHOP  
SIDORNA EFTER VARANDRA.

VI HAR LÄMNAT NÅGON  
CENTIMETER EXTRA UTRYMME UP-

PTILL OCH NERTILL PÅ  
SIDORNA SÅ ATT DET ÄR LÄTT  

FÅ IHOP DEM.

INSTRUKTIONER FÖR UTSKRIFT  
(ADOBE ACROBAT)

Läsmått du kan skriva ut.
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