
 
 Lära tillsammans 

  
Lära tillsammans skiljer sig från traditionella föräld-

rastödskurser genom att föräldrar och barn jobbar 

tillsammans och det blir således en kombination av 

lärande och relationsbyggande mellan förälder och 

barn. 

Metoden har sitt ursprung I USA, Storbritannien, 

Nya Zeeland och Australien som på  1970-talet  

organiserade verksamheter som involverade föräld-

rarna i barnens läsande.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten visar forskningen att 

föräldrastöd till exempel i form av olika familjepro-

gram gynnar barnens hälsa.  

Forskningen visar också att när föräldrar engagerar 

sig i sitt barns lärande ger det positiva effekter.  

Linköpings kommun satsar sedan början på 2000-

talet på olika former av förebyggande föräldrastöd.  

 

Lära tillsammans   
Family learning  

Föräldrar och barn lär tillsammans  

 

E-post: foraldrastod@linkoping.se 
www.linkoping.se/familjeprogram 

                              



 
Bakgrund: 
Family learning (Lära  tillsammans) är en internationellt 
spridd metod som har fokus på förälderns viktiga roll i 
barnets utveckling och lärande.  
Konceptet Lära tillsammans kan användas i olika samman-
hang: 
-   som en gruppverksamhet med olika teman 
-   vid inskolning i förskolan 
-   att stärka modersmålet 
 
 

Målgrupp:  
 Barn från cirka tre år och uppåt  och deras föräldrar 

som är i behov av att utveckla olika färdigheter med 
fokus på språkutveckling. 

 
 
Syften:  
 Ge möjlighet för barn och föräldrar att tillsammans 

och på ett lustfyllt sätt förbättra olika färdigheter. 
 Betona familjen och hemmet  som viktiga lärmiljöer 

och förälderns viktiga roll i lärandet. 
 Främja relationerna mellan föräldrar och barn.  
 Ge föräldrar kunskap och tips om hur man stärker 

barnets modersmål hemma. 

 
 

 

Mål: 
 Att föräldrarna blir medvetna om sin viktiga roll i 

barnets utveckling och lärande.  

 Ge föräldrarna redskap för att bättre kunna stödja 
sitt barn i olika inlärningssituationer. 

 Att fördjupa kunskapen om förskolans arbete och i 
högre grad involvera föräldrarna. 

 Öka deltagarnas  språkfärdigheter.  
 

Pedagogiken i Lära tillsammans:  

 Föräldrar och barn lär tillsammans 

 Aktiviteterna är anpassade till gruppens behov  

 Stor delaktighet från deltagarna 

 Lustfyllt lärande och positivt klimat  

 Använda deltagarnas egen kultur och kunskaper 

 

                                                                                  Lära tillsammans   

Under träffarna, 5-10 stycken, utgår man från olika teman 
efter gruppens behov och önskemål, t.ex.: 

 Hälsa, mat och kropp 

 Barns språk 

 Barn och media 

 Hur lär sig barn? 

 Sagor och böcker 

 Vardagsmatte 

 Kläder efter väder 


