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Alla kan lära sig att läsa! Med hjälp av övningarna på 
den här dvd:n kommer du att göra en spännande resa 
in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. 
Övningarna är utformade som lekar och är enkla att 
utföra i vardagen.
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göra övningarna tillsammans. 
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som precis ska till att lära sig förstå sambandet mellan 
ljud och bokstäver. Titta igenom dvd:n, gör övningarna 
tillsammans med ditt barn och njut när genombrottet 
kommer!

På dvd:n finns också en tio minuter lång film för 
föräldrar med annat modersmål än svenska. Här får 
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språkig och berättar om hur man på bästa sätt stöttar 
sitt barns språkutveckling.
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1. Inledning
Den ideella föreningen Kod-Knäckarna har tagit fram 
den här dvd:n för att underlätta för föräldrar till barn 
som har lite svårt att komma igång med läsningen. En 
del barn kan förstås redan läsa litegrann när de börjar 
första klass, men för många barn blir det oväntat svårt 
att bli vän med bokstäverna. De behöver öva mycket 
mer än den tid som ges i skolan.

Hitta läsningen! vänder sig till dig som har just ett 
sådant barn. Här finns enkla och roliga övningar som 
ni kan göra tillsammans med hela familjen. 

För att göra inlärningen lätt och rolig, är övningarna 
ofta utformade som spel eller lekar. De börjar med 
ljud och bokstäver och går sedan vidare med hela ord 
och texter. Din roll är inte att vara lärare, men man 
brukar säga att det är en bra idé att lära i skolan och 
öva hemma. 
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ditt eget modersmål då du själv pratar. Då får ditt 
barn klart för sig vad skolboksorden heter även på 
modersmålet. Att återberätta historier och att samtala 
om bilder i böcker utvecklar också språkförmågan. 
Om ni läser många olika slags texter tillsammans, får 
ditt barn möta ämnen, ord och uttryck som kanske 
inte förekommer naturligt hemma. Allt det här banar 
väg för att ditt barn sen ska kunna läsa texter även på 
modersmålet.

Träffa ditt barns klasslärare, gärna tillsammans med 
modersmålsläraren, och samtala om hur ditt barns 
språksituation ser ut. Ta med en bok hemifrån och 
visa läraren det skriftspråk ni använder hemma. Det är 
till stor hjälp för läraren att till exempel känna till om 
vissa bokstäver som finns i svenskan saknas i barnets 
modersmål och tvärtom. Och kanske läser man till 
och med från höger till vänster på modersmålet? 

Om du vill veta mer så finns det flera bra 
broschyrer på Skolverkets hemsida, till exempel 
”Två språk eller flera?”, ”Växelvis på modersmål och 
svenska” och ”Skolan – viktig för ditt barns framtid 
och samhällets demokrati”. Du hittar broschyrerna  
på www.skolverket.se.

Dessutom har den ideella föreningen Kod-
Knäckarna en broschyr som handlar om barn med 
dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Den heter 
”Föräldrar – en resurs för sina barn” och den kan du 
beställa på www.kodknackarna.se.
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För många barn är det extra viktigt med repetition. 
De behöver göra samma övning många gånger så att 
varje ljud, bokstav och ord verkligen fastnar ordentligt 
i minnet.

Kom därför ihåg att det är bättre med en kort 
stunds övning än ingen övning alls. Sitt inte för länge 
med samma övning så att barnet tröttnar. Hitta gärna 
på egna övningar som passar ditt barn. Vissa barn 
gillar till exempel att tävla och göra övningarna på tid, 
medan andra barn behöver en lugn och tyst miljö för 
att kunna koncentrera sig.

Och man måste inte alltid sitta ner vid ett bord när 
man övar. Mycket som visas på dvd:n kan ni göra på 
ett lekfullt sätt när ni sitter i bilen eller är på stranden. 

Till vissa övningar behöver ni skriva ut material  
från dvd:n. De övningarna har den här symbolen.  

Lycka till och hoppas att du och ditt barn  
får många roliga stunder tillsammans!
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För föräldrar med annat 
modersmål än svenska
Att vara flerspråkig ska man se som en gåva.  
Flerspråkighet blir en extra tillgång om man har ett 
starkt modersmål. Forskning visar att barn som är 
flerspråkiga och deltar i modersmålsundervisningen 
lyckas bättre i skolan än flerspråkiga barn som inte  
gör det. De lär sig också svenska bättre. 

Det viktigaste du kan göra är att använda ditt 
eget språk så mycket du kan när du pratar med ditt 
barn, även om ditt barn svarar på svenska. Berätta 
gärna sagor och berättelser från din egen barndom, 
sjung sånger och lek med ramsor tillsammans med 
barnet. Det är sådant som betyder mycket för barnets 
språkutveckling och här kan du som förälder verkligen 
bidra till att ge ditt barn möjligheter att utveckla sina 
språk. För att kunna läsa och skriva måste man både 
känna till hur språkljud och bokstäver hänger samman 
och vad orden i texten betyder. Därför är det en styrka 
att ha ett stort ordförråd när man börjar lära sig läsa 
och skriva. Det gör det lättare att förstå innehållet i 
texten, och man känner lättare igen skrivna ord som 
man redan kan från talspråket.

Sitt ner bredvid ditt barn ibland även då hon eller 
han arbetar med sina svenska skolböcker och samtala 
sedan om vad texten handlade om. Använd helst 
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2. Läs och berätta

Läs högt för ditt barn! I böcker möter man många 
nya och spännande ord. Skriftspråket skiljer sig från 
talspråket. Meningar formuleras på ett lite annat sätt 
och vi stöter på ord som vi inte självklart använder  
i talspråket. Skriftspråket använder dessutom punkter, 
kommatecken och talstreck, samt blandar stora och 
små bokstäver.

Genom att lyssna på högläsning blir barn bekanta 
med skriftspråkets form och egenheter. Det har de 
nytta av när de börjar skolan och själva ska lära sig läsa 
och skriva.

Barn lär sig också mycket om språk genom att 
lyssna till ljudböcker. Men låt ljudböckerna vara ett 
komplement till högläsningen, inte en ersättning!
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P. Skriva och läsa mejl 

Att skriva mejl är som att skriva vykort, fast på en 
dator. För barnet blir det färdiga meddelandet ett 
konkret kvitto: ”Titta! Det här har jag gjort! Jag kan!”

Låt barnet bestämma vem som ska få meddelandet 
och om det ska skickas som mejl eller om ni ska skriva 
ut det och skicka det med vanlig post. 

Utgå från en bild och låt barnet hitta på en kort 
mening som han eller hon vill skriva till bilden. 

Hjälp barnet att skriva. Barnet får skriva bokstäver 
och ord som han eller hon klarar av, du hjälper till 
med resten.

Läs upp meningen och låt barnet upprepa den.  
De flesta barn minns en mening de själva fått vara 
med och skapa. Och de blir stolta över att se sitt  
eget språk nedskrivet. 

Skicka vykortet till någon barnet tycker om.  
Har ni tur så kommer sedan ett svar som ni kan  
läsa tillsammans.
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Biblioteken hjälper gärna till med tips på böcker som 
kan passa just ditt barn. Gör det till en trevlig stund 
när du och ditt barn besöker biblioteket och ta gott 
om tid på er att botanisera bland böckerna. På så sätt 
får barnet en inblick i hur många olika sorters böcker 
det finns.

A. Innan ni börjar läsa

Prata om boken ni har valt innan ni börjar läsa. Titta 
på den och bläddra i den för att skapa nyfikenhet och 
motivation inför läsningen. 

Tala om vad ni ser på bokens framsida och baksida, 
om vad boken heter och vilka huvudpersonerna kan 
vara. Vad tror ni att boken kommer att handla om? 

B. Medan ni läser

Läs i ett lugnt tempo och stanna upp ibland för att 
samtala om text och bild. Då lär sig barnet att lyssna 
aktivt, att reflektera och dra slutsatser. Det är så man 
utvecklar en god förståelse för text.

Ställ öppna frågor om det ni läser: Varför tror du han 
gjorde så där? Hur skulle du ha gjort? Kommentera 
själv det ni ser och läser: Oj, jag hade blivit jätterädd 
om det där hade hänt mig!
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6. Öva med datorn
Skriva kan man ofta välja att 
göra antingen med papper 
och penna eller med dator. 

De flesta barn idag är 
vana vid datorer. För dem 
är datorn lika naturlig som 
papper och penna. Därför är 
det en bra idé att låta datorn 
komma in i läs- och skrivträningen tidigt.

Det finns flera fördelar med att ibland använda 
datorn. Många barn tycker att det kan vara lättare att 
koncentrera sig på att skriva på datorn, än att forma 
bokstäverna med penna på papper. Det blir snyggt 
och tydligt, är lätt att ändra och det går snabbt att 
skicka iväg texten till en vän eller släkting.

Många tycker också att det är roligt med datorer 
och det finns massor av datorprogram för läsinlärning 
som är utformade som spel och lekar. 

Vissa barn känner sig extra sporrade av att själva 
kunna se sina framsteg i form av poäng och öka 
svårighetsgraden när det är dags.

Skolan, biblioteket, din logopedmottagning eller 
ett skoldatatek kan hjälpa dig att hitta passande 
övningsprogram för datorn.
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Om du märker att barnet inte förstår ord i texten, 
kan du stanna upp och förklara. Ibland kan du också 
be barnet förklara något ord för dig. Men stanna 
inte upp så ofta att berättelsen bli sönderhackad och 
innehållet går förlorat.

Ibland kan du följa med fingret under läsraden medan 
du läser, så att barnet ser läsriktningen. Du kan också 
peka på enskilda ord och göra paus vid meningars 
slut. Då hjälper du barnet att fokusera och följa med  
i texten. 

C. När ni har läst färdigt 

Be barnet att återberätta historien ni just läst. Tänk er 
att ni ska berätta för någon som inte är där, kanske ett 
syskon eller farmor. Ta hjälp av bilderna i boken eller 
personer och miljöer som du plockar fram ur texten. 
Hjälp ditt barn på traven genom att ställa stödfrågor: 
Vem eller vilka handlar berättelsen om? Hur börjar 
den? Kommer du ihåg vad som hände sen? Och hur 
slutar det hela? Det är ett bra sätt att lära sig att hitta 
och hålla den röda tråden i en berättelse. 

När ni pratar om texten så får du direkt veta om 
barnet har förstått berättelsen och orden i den. 
Dessutom lär sig barnet att känna igen hur berättelser 
är uppbyggda, vilket hjälper dem när de själva ska 
börja skriva.

Kodknäckarna.indd   8 10-03-23   09.37.44
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O. Barnet skriver självt 

När ditt barn har börjat forma bokstäver till ord, kan 
ni hitta rutiner för att skriva tillsammans i vardagen. 

Gör gemensamma inköpslistor, skriv vykort till 
släktingar, skicka sms, gör små fotoalbum och skriv 
bildtexter ihop. Låt ditt barn upptäcka varför man 
skriver. 

”Lappleken” är en rolig lek som ni kan leka 
tillsammans. Barnet skriver ord på lappar och fäster 
på olika föremål i rummet, till exempel ”stol” och 
”lampa”. Be barnet att lämna rummet medan du själv 
flyttar om alla lapparna. När barnet kommer tillbaka 
kan han eller hon hitta de lappar som sitter fel och 
sedan placera dem rätt igen.
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3. Bokstäver och ljud
I det här avsnittet får ni leka med bokstäver och 
ljud! Syftet med övningarna som kommer nu är att 
hjälpa barnet att förstå hur ljud och bokstäver hänger 
samman, något som alla barn behöver lära sig. 

Barn med till exempel dyslexi brukar ha extra svårt 
att uppmärksamma ljuden i talet och i vilken ordning 
ljuden kommer, trots att deras hörsel är normal. 
Om man inte är säker på vilket ljud det är man hör, 
blir det förstås svårt att veta vilken bokstav som hör 
samman med ljudet.

I övning F, G och H tränar ni sedan att höra att ord 
är uppbyggda av olika ljud. Det brukar vara lättast för 
barnet att höra vilket ljud ett ord börjar på. Därför 
börjar ni med de övningar som går ut på att lyssna 
efter det första ljudet. Övningarna kan ni göra överallt 
och när som helst.

Ni övar bara på bokstavsljuden, inte på 
bokstavsnamnen. Bokstaven ”M” heter till exempel 
emm men låter mmm när man ljudar den. 
 
Bra bokstavsljud att börja med är
a, e, i, o, å ,m, n, l, v och s 

Dessa språkljud är enkla att forma i munnen och att 
hålla ut på när man ljudar. Använd gärna en fickspegel 
för att se hur munnen bär sig åt när man formar ljuden.
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5. Barnet läser och skriver

N. Barnet läser självt

Att läsa samma text flera gånger ger bra träning för att 
kunna läsa med flyt, inlevelse och varierad satsmelodi. 
Det ger barnet både självförtroende och stor glädje.

Visa ditt barn hur man 
följer raden med ett finger 
när man läser. Det befäster 
läsriktningen och stöttar 
läsningen. 

Ge mycket beröm och gör ingen affär av mindre 
läsfel. Läs om ordet rätt för barnet och låt barnet 
fortsätta. Om ett läsfel gör att innehållet blir tokigt, 
bör man gå in och reda ut det hela. Barnet ska förstå 
vad det står i texten.

När ditt barn ska läsa längre texter, kan det vara bra 
om du först läser någon sida ur boken högt för att 
leda in barnet i handlingen. 

Ni kan också turas om att läsa högt. Det lättar upp 
när läsningen känns tung.
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När ni har klarat av nybörjarljuden, kan ni gå vidare 
med de andra bokstävernas språkljud.

Innan du börjar med de här övningarna, 
behöver du göra bokstavskort. Skriv ut 
bokstavskorten som finns på dvd:n eller gör  
egna tillsammans med ditt barn.

D. Barnets namn 

Lägg ut bokstäverna i ditt barns namn med bokstavs-
korten. Titta på formen och smaka på alla ljuden. 
Ta god tid på er. Koncentrera er på hur ljuden låter, 
istället för vad bokstäverna heter: lll-ooo-vvv-a– Lova! 

Om ditt barn har ett krångligt eller långt namn kan ni 
ta ett annat ord, t ex favoritdockans eller ett husdjurs 
namn. Känner ni någon som har ett namn som börjar 
på de olika ljuden eller kan ni komma på andra ord 
som börjar så?

Bra bokstavsljud att börja med är
a, e, i, o, å ,m, n, l, v och s 
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L. Ordjakt

Välj ut ett vanligt kort ord, t ex ”det”, och leta 
tillsammans med ditt barn efter det i böcker, 
tidningar, på mjölkkartonger osv. 

Ni kan sätta upp som mål att barnet ska hitta ordet 
till exempel 5 eller 10 gånger. Sedan kan ni byta ord. 

Även utomhus finns det fullt av ord som man kan leta 
efter i reklam, på tidningarnas löpsedlar vid affären 
och på olika skyltar.

M. Memory 

Se till att du har två exemplar av varje ordkort 
som barnet redan kan. 

Be ditt barn börja med att läsa alla ordkort så att  
du vet att alla ord är välbekanta för barnet. 

Sedan vänder ni korten så att ordsidan hamnar neråt. 
Kom ihåg att blanda! 

Nu kan ni spela Memory med korten. För varje kort 
du eller ditt barn vänder upp, säger ni också ordet 
som står på kortet. Den som får flest par har vunnit. 

När barnet är helt säkert på orden, kan ni byta ut dem 
mot nya ord. 
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E. Greppa ljuden

Nu gäller det att matcha ljud och bokstav.

Håll upp bokstavskorten, ett och ett, och låt barnet 
säga ljudet som matchar bokstaven. Använd både 
stora bokstäver och små bokstäver. Ju säkrare barnet 
blir på bokstavsljuden, desto högre tempo kan ni 
hålla.

Ett annat sätt att öva språkljud är att lägga alla 
korten på bordet. Du ljudar en bokstavs språkljud, 
till exempel eee, och barnets uppgift är att hitta den 
bokstav som passar till ljudet du nyss sagt.

När barnet kan bokstäverna och ljuden bättre, kan 
ni ibland göra övningen på tid – om barnet vill det. 
Vissa barn gillar sådana ”morötter”. En del barn 
behöver öva många, många gånger för att ”greppa” 
ljuden medan andra barn klarar det ganska snabbt.
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K. Greppa orden

Målet med de kommande övningarna är att ditt barn 
ska läsa ett och samma ord så många gånger att det 
känner igen ordet direkt, som om det vore en bild, 
utan att behöva tveka och ljuda sig igenom det. 

Välj ut fem av de enklaste ordbildskorten. 

Lägg ut korten på bordet. Håll upp ett av dem och 
låta barnet säga vilket ord det är. 

Upprepa övningen så många gånger med dessa kort 
att barnet direkt kan se vilket ord det är utan att 
behöva ljuda sig igenom det. 

När barnet har blivit helt säkert på orden, kan du 
lägga till fler ord. Ju säkrare ditt barn blir på orden, 
desto högre tempo kommer övningen att få.

För att få variation kan ni ibland öva så här:
Låt korten ligga på bordet och så säger du ett ord högt. 
Ditt barn ska då ta upp kortet med rätt ord. 
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F. Gissa vad jag tänker på 

Nu kommer en gissningslek! Du ska till exempel 
tänka på namnet på ett djur. Ge ditt barn en kort 
ledtråd och säg sen första ljudet i ordet. 

Exempel 1  ”Orm”

– Jag tänker på ett djur som är långt och smalt och 
börjar på ooo.

Exempel 2  ”Kanin”

– Jag tänker på något som har fyra ben, kan hoppa bra 
och som börjar på k-k-k.

Bra bokstavsljud att börja med är 
a, e, i, o, å, m, n, l, v och s 

När barnet har blivit lite säkrare på att lyssna efter 
vilket ljud ett ord börjar på, kan ni byta roller så att 
barnet får välja ett djur som du ska gissa.
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J. Trolla med ljud och ord

Låt ditt barn lyssna på ord och upptäcka att man kan 
få nya ord genom att trolla bort ljud i orden. 

Säg till barnet. ”Vad blir kvar av ordet mask om du 
trollar bort det första ljudet? Just det: ask.” 

Fortsätt i samma stil med ord som 
fel, ris, f is, myra, pöl, katt, banka, gapa.

Hjälp till med ledtrådar om barnet behöver det och 
prata alltid om vad det nya ordet betyder. När barnet 
visar att det har lärt sig att ta bort det första ljudet, 
kan ni gå vidare med övningar där ni trollar bort det 
sista ljudet i till exempel 

ros, fyr, bil, smaka, mås ...

Det här är en övning som ni också kan göra genom 
att till exempel skriva ord i sanden utomhus.
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G. Kråkans lek 

Här ska ditt barn kunna skilja på olika ljud i början  
av ord. Kom överens om vilket ljud ni ska arbeta med, 
t ex mmm. 

Barnet trummar med fingrarna på till exempel ett 
bord (det låter som pickandet av en kråknäbb) och 
fortsätter att trumma så länge du säger ord som börjar 
på mmm. 

Du säger kanske ”mus”, ”mamma”, ”morot” och 
fortsätter sedan med att säga ”katt”. Barnet ska då 
sluta att trumma med fingrarna eftersom ”katt” inte 
börjar på mmm. Barnet fortsätter att trumma när du 
på nytt säger ett ord med rätt begynnelseljud.

När barnet kan höra mmm ordentligt, kan ni gå  
vidare med de andra nybörjarljuden
a, e, i, o, å, n, l, v och s 

Kodknäckarna.indd   13 10-03-23   09.37.48

16

I. Ljud blir ord

Barnet ska här försöka höra vilket ord du ljudar. 

Lägg ordet ”is” med bokstavskorten framför er och säg 
ljuden i i i  och sss med lite entonig röst, med ungefär 
1 sekunds mellanrum. 

Upprepa ordet om barnet inte uppfattar vilket ord  
det är. 

Om barnet ändå inte uppfattar, så säg det lite snabbare. 

Gör sedan samma sak tillsammans medan ni för 
fingret under bokstäverna som ni läser. 

Ljuda på nytt tillsammans och låt sedan barnet läsa 
ordet själv.

På dvd:n finns flera olika listor med lämpliga nybörjar- 
ord som ni kan skriva ut och arbeta vidare med. 
Listorna är svårighetsgraderade.
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H. Ett skepp kommer lastat

Den här leken övar både ljudmedvetenhet, minne och 
koncentrationsförmåga. 

Du startar leken genom att säga:  
– Ett skepp kommer lastat. 

Barnet frågar:  
– Med vad då?

Du svarar:  
– Med ankor. 

Barnet säger till nästa person:  
– Ett skepp kommer lastat. 

Den personen frågar:  
– Med vad då? 

Barnet svarar:  
– Med ankor och … 
och lägger därefter till ett eget ord som börjar på a,  
till exempel ”apelsiner”. Sedan går leken vidare till  
nästa person.

Vinnare är den som lyckas komma ihåg hela räckan 
med ord i rätt ordning. 

Vinnaren får välja ett nytt ljud att arbeta med.
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4. Hela ord
Lek med ord! När du märker att ditt barn börjar bli 
säkert på hur bokstäver och ljud hör samman, är det 
dags att börja ljuda ihop ord. Då kommer ni också att 
se att orden ni ljudat ihop betyder något! Prata därför 
alltid en stund om orden så att barnet förstår att alla 
ord ingår i ett sammanhang.

De flesta av oss vuxna ljudar inte längre när vi 
läser – läsningen går automatiskt. Vi registrerar orden 
direkt, nästan som bilder, när vi ser dem. Men om vi 
blir osäkra eller stöter på ett nytt ord, förlitar vi oss på 
ljudandet igen.

Det finns många vanliga småord, till exempel
med, och, som, han, hon, jag, nej, har, kan, är  

Det är ord som vi ofta möter när vi läser.  
De vanligaste småorden i böcker och tidningar  
finns på en lista på dvd:n. 

Kan man läsa dessa småord med säkerhet, går det 
betydligt lättare att få flyt i läsningen. Övningarna  
i K, L och M handlar om dessa ord. 
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