
Ordförråd:
- Yttrar de första 
  orden (10-14 månader)
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12-18 månader
Högläsning:
- Håller och bär gärna runt på böcker
- Vänder sida (bok med kartongsidor)
- Pekar på och namnger 
  objekt

Skrivande och stavning:
- Klottret börjar anta formen av tryckt eller skriven text
- Kan börja skriva strängar av bokstäver

Barnets litteracitetsutveckling

- Lär sig att text (tryckt eller 
  skriven) är symboler
- Koncentrationsförmågan 
  går upp och ned
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6-12 månader
Högläsning:
- Uppmärksammar bilder
- Känner igen välbekanta föremål
- Vänder sida med hjälp (bok med kartongsidor)

 

- Försöker härma ljud
- Klappar på bilder
- Föredrar ansikten framför andra motiv

- Lär sig att ord har en innebörd
- Korrekt bokorientation,
  barnet kan vända boken rätt
- BER om högläsning!

Ordförråd:
- 20-100 ord vid 18 månaders ålder

Skriva och stava:
- Börjar klottra med penna och krita

- Kopplar samman text och bild
- Protesterar när en vuxen läser fel
- Citerar fraser och återberättar 
  en historia hjälpligt

24-36 månader
Högläsning:
- Förmågan att uppfatta bokens 
  handling börjar ta form
- Lär sig att bläddra papperssidor
- “Läser” högt för sig själv

Narrativ utveckling:
- Benämningar och beskrivande 
  påståenden framträder (2 år)
- Sekvenser utvecklas (2-3 år)

3-4 år
Högläsning:
- Intrigen blir alltmer viktig (4 år)
- Uppskattar fortfarande att läsa 
  samma böcker om och om igen
- Lyssnar till längre böcker

Ordförråd:
- Ungefär 900 ord vid 3 års ålder

Narrativ utveckling:
- Det primitiva berättandet tar form (3-4 år)

Rim:
- Återberättar välbekanta historier 
och rimmar spontant

18-24 månader
Högläsning:
- Fyller i ord
- “Läser” högt
- Återberättar
  välbekanta stycken

   Benämningar och beskrivande påståenden av händelser eller åtgärder. Det finns inget centralt tema eller någon struktur i 
berättandet, inte heller någon höjdpunkt i själva berättelsen. Exempel: En man, cykel.
   Sekvenser är när barnet godtyckligt länkar ihop den narrativa berättelsens olika delar. Det finns ingen handling, istället radas 
händelser upp i relation till påståendet. Exempel: Flickan springer, pojken springer.
   Primitivt berättande innehåller inte heller någon handling och händelser radas fortfarande upp i relation till påståendet. Vad som 
skiljer det och sekvenserna åt är att barnet nu börjar bygga på med beskrivningar kring kärnan. Exempel: Han måste gå. 
Det är kallt ute. Vet du varför?

Ordförråd:
- Ungefär 300 ord vid 24 
  månaders ålder
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3-4 år forts.

Skriftlig medvetenhet:
- Intresserar sig för tecken på exempelvis skyltar och etiketter
- Kan känna igen ett antal olika böcker på omslaget och känner även till böckernas titlar
- Förstår att böcker läses från framsida till baksida, från vänster till höger, detta genom 
  att titta på texten snarare än bilderna
- Kan förstå att skrift används för att kommunicera med
- Kan lära sig att känna igen ett antal bokstäver och siffror

4-5 år
Högläsning:
- Fortsätter att bredda de kunskaper
  som förvärvats vid 3-4 års ålder

Språklig medvetenhet:
- Fortsätter att göra framsteg i att 
särskilja, identifiera och återge bokstäver

Skriva och stava:
- Lär sig att skriva sitt eget namn (ofta det första ord 
  barn lär sig att stava till), lär sig skriva av bokstäver. Barnet 
  blandar gärna klotter, enstaka bokstäver och egenhändigt 
  ritade motiv och kallar det en historia.
- Börjar försöka stava till ord som de hör eller 
  säger (4-7 års ålder)

Rim:
- Kan urskilja rim

Fonologisk medvetenhet:
- Kan dela upp ord i stavelser
- Räknar stavelser i ord

Narrativ utveckling:
- Osammanhängande kedjor utvecklas
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Finns att ladda ner pa
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Ordförråd:
- 1500 ord vid 4 års ålder
- 2500 ord vid 5 års ålder

5-7 år
Högläsning:
- Börjar att försöka läsa på egen hand, behärskar det 
  så småningom 
- Blir mer motiverad att läsa själv
- Identifierar sig med böckernas karaktärer
- Utvecklar en egen boksmak, hittar sin genre

Tack till FIRST YEARS. Literacy Development: Ages & Stages. Bearbetad från Wilson, K. & Katz, M. Reading, Literacy and Auditory-Verbal Practice. Presentation från 
workshop, 2009. Detta är en av Bokunge översatt och förtydligad version från http://firstyears.org/miles/reading-miles.pdf

Skriftlig medvetenhet:
- Tillämpar nyförvärvad bokstavskunskap och nyvunnen 
  fonologisk medvetenhet till att dechiffrera den 
  alfabetiska principen. Till exempel kan barnet ändra 
  ordet "bok" till "lok" - "tok" och så vidare.
- Ord som barnet tidigare identifierade som något visuellt läses
  nu på ett nytt sätt; genom att istället uppmärksamma vilka 
  bokstäver och ljud orden representerar.

Skriva och stava:
- Börjar lära sig konventionella stavningsregler

Ordförråd:
- 2500 ord vid 5 års ålder

Rim:
- Hittar gärna på egna rim, rimmar gärna
- Börjar bedöma och kategorisera rim

Fonologisk medvetenhet:
- Blandar ljud
- Räknar ljud i ord
- Identifierar det första, mellersta 
  och sista ljudet i ett ord
- Börjar ta bort ljud, byta ut ljud 
  och sammanljuda ord

   Osammanhängande kedjor består av en rad händelser som länkas samman logiskt med hjälp av ett orsak/verkan förhållande. Kedjorna byggs inte runt en 
specifik person. Exempel: Han kommer, sen tappar hon krukan sen...
   Sammanhängande kedjor består av en huvudperson samt en rad händelser i logisk följd. Händelserna uttrycks i form av ”äventyr”. Lyssnaren får själv 
tolka slutet. Exempel: Han springer och får en kruka i huvudet.
   Ett barn som behärskar den narrativa förmågan utgår från handlingen i en berättelse. Berättelsen består av ett problem/en konflikt, person/personer som 
utvecklas och en rad händelser i logisk följd. Problemet/konflikten trappas upp och får en upplösning i slutet.
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Narrativ utveckling:
- Barnet börjar utveckla sammanhängande 
  kedjor (5-6 år)
- Barnets narrativa förmåga 
  etableras (6-7 år)6


