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Inledning 

I förskolan finns oändliga möjligheter att utforska högläsningens kraft. Pedagogerna har 

ett viktigt uppdrag i att vara läsande förebilder som tillsammans med barn och kollegor 

upptäcker och utforskar text och bild i meningsfulla sammanhang. Detta skapar arenor 

för barnens möte med böcker och högläsning. Genom att träda in i böckernas fantastiska 

värld där ord, karaktärer, känslor, miljöer, relationer med mera möts, skapar barnen 

mening. Det handlar om att göra läsningen levande genom att läsa med barnen. Det 

handlar också om att göra läsningen till en naturlig del i de olika 

undervisningsmiljöerna och i det projekterande arbetssättet som är igång i 

barngrupperna.  Vårdnadshavare är en viktig resurs i att främja det tidiga läsandet hos 

barnen.  

 

Språk är makt och att stärka språket hos barnen ger dem möjligheter att göra sina röster 

hörda nu och i ett längre perspektiv över tid. 

 

Förskolans demokratiska uppdrag är tydligt i Lpfö 18 och en aktiv kommunikation via 

högläsning är en del av detta.  

Vi är två språkutvecklare som sedan fem år tillbaka arbetar tillsammans i 

förskoleförvaltningen i Malmö stad. Den här skriften bygger på våra erfarenheter av att 

driva längre projekt med fokus på tidiga läsfrämjande insatser i en större organisation 

och vilka effekter det kan ge för barnens språkande och språkutveckling. Med 

språkande menar vi barnens alla sätt att kommunicera för att förstå och skapa mening.  

Vi benämner vårt arbete som språk- och läsfrämjande. Med det menar vi insatser som 

via läsning avser att stötta barns språkande genom olika uttrycksformer. Våra tidigare 

erfarenheter som specialpedagoger ligger till grund för vilka insatser som kan gynna 

barnets språk i ett längre perspektiv. Läsningen kan fungera som en betydelsefull ingång 

för att ge barnen tillgång till ett varierat och nyanserat språk, både impressivt och 

expressivt i sociala sammanhang med andra barn och vuxna, nu och i hela livet. 
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Pedagogernas berättelser ger exempel från sina sammanhang där läsningen fått en 

förankrad och viktig roll för barnens språkande och meningsskapande. Skriften belyser 

framgångar och utmaningar som följer med när vi väljer att satsa helhjärtat och 

medvetet genom riktade fördjupade insatser. Att sätta igång, våga utforska, förändra och 

ge sig ut på äventyr där vi inte vet slutdestinationen. Men också att reflektera, tänka om 

och få syn på saker vi inte tänkt på tidigare. Det kommer vi att berätta om här. 

Bakgrund – så har projektidéerna vuxit fram 

I uppdraget som språkutvecklare i förskoleförvaltningen, Malmö stad, ingår att hålla i 

fortbildningsinsatser, handledning och att vara ett verksamhetsnära stöd för 

ledningsgrupper och pedagoger. Frågor som vi och andra verksamma i förskolans värld 

har brottats med är vilka tidiga insatser inom det språkutvecklande arbetet som kan ha 

störst påverkan för barnens språkande. Ett dilemma som upplevts har varit att få till ett 

djup i de språkutvecklande insatser som startats och processer avslutades ofta utan 

långsiktig uppföljning. Under våra tidigare yrkesår som specialpedagoger har vi följt 

många barns erövrande av språk och meningsskapande i förskolan. 

I Malmö har en stor del av barnen ett annat modersmål än svenska. Det innebär både 

möjligheter och utmaningar. Vi har valt att inta en medveten strategi kring tidiga språk- 

och läsfrämjande insatser som har en igenkänningsfaktor i både övergripande satsningar 

och i verksamhetsnära uppdrag i det utbildningsområde som vi verkar i. Genom att 

långsiktigt upprätthålla och fördjupa processer är syftet att kunna verka för en hållbarhet 

över längre tid. Våra erfarenheter, samarbeten och förskolornas behov och 

förutsättningar har tillsammans påverkat hur projektidéerna kring läsfrämjande insatser 

under de senaste fem åren formats och växt fram. 

Vad gör högläsning för skillnad för barns språkande? 

Just högläsning har visat sig vara en framgångsfaktor för barns tidiga språk- och 

identitetsutveckling och motiverar både pedagoger, barn och vårdnadshavare. Detta är 

tydligt utifrån forskning och erfarenhet. En kontinuerlig och organiserad läsning 

erbjuder barn fler nya ord och ett mer nyanserat språk än det talade vardagsspråket. Ett 

rikt ordförråd öppnar dörrar till en bredare och djupare kommunikationsförmåga. 

Genom att träda in i böckernas fantastiska värld där ord, karaktärer, känslor, miljöer, 

relationer med mera möts, skapas ytterligare ett sätt att skapa mening för barnen.  

En tidigare satsning som vi drivit i samarbete med det specialpedagogiska teamet 

genererade positiva processer och fungerade som vår förebild. Det projektet gick under 

namnet Nu lyfter vi språket och drevs med bidrag av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten under ett läsår. Processer fortsatte efteråt och förhållningssättet till 

läsning och barns tidiga språkutveckling lever fortfarande kvar. 
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Denna bakgrund blev grogrunden som sådde frön till att skapa ett mer vidgat och tydligt 

koncept med fördjupning och förutsättningar för att följa långa processer i ämnet. 

Strategierna till projekten Läs med mig och Läslotsar i förskolan sattes igång med stöd 

och mandat från utbildningschef, teamledare och ledningsgrupper. De två projekten har 

följts åt sida vid sida men ändå som två fristående större arbeten med fokus på tidiga 

läsfrämjande insatser för de yngsta barnen och barn med språklig sårbarhet.  

De didaktiska frågorna hur, när, var, vem och vad, har varit en genomgående grund för 

reflektion och fördjupning kring högläsningens status och utrymme i undervisningen på 

förskolorna. 

Samtidigt arbetade förskolorna med barns tidiga språkutveckling på olika sätt. Vår 

strävan var och är att synliggöra en röd tråd som förbinder de olika pågående 

processerna kring läsning.  

 

Nedanstående figur symboliserar de samlade språk- och läsfrämjande insatser som vi 

har varit delaktiga i under de senaste fem åren i det utbildningsområde i Malmö där vi 

fortfarande är verksamma. Antalet förskolor är ca 50 st varav fem av dem är öppna 

förskolor.  
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Projekt - Läs med mig 

Läs med mig hade uppstart hösten 2018 och fortsatte med bidrag av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten våren och hösten 2019. Tre förskolor varav en öppen förskola, 

involverades och alla pedagoger och barn ingick. Fokus var de yngsta barnens läsning 

och inkludering av barn med språklig sårbarhet. Projektet utgick från en gemensam 

nyfikenhetsfråga, På vilka olika sätt läser du med mig? Vi var nyfikna på hur den 

verbala, estetiska och kroppsliga läsningen kunde kombineras i ett läs- och 

språkutvecklande perspektiv. Insatserna skräddarsyddes efter varje barngrupps behov 

och intressen. Pedagogernas unika kompetenser lyftes fram och fördjupades till följd av 

den fortbildning kring barns tidiga språkutveckling och högläsning som vi projektledare 

tillförde tillsammans med ledningsgrupp och inbjudna gäster. De estetiska 

uttryckssätten blev stödstrukturer för inkludering och det lustfyllda lärandet och 

meningsskapandet för barnen. Även det kollegiala utbytet var värdefullt för de processer 

som sattes i rullning. Projektet har under läsåren 19/20, och 20/21, fortsatt och har 

utvidgats med 8 förskolor utan bidrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Förskolorna äger och bär processerna med fortsatt stöd av oss. 

Projekt - Läslotsar i förskolan 

Läslotsar i förskolan startades på vårt initiativ våren 2019 med bidrag av Statens 

kulturråd med åtta pedagoger från olika förskolor i dåvarande utbildningsområde öster. 

Under projektår 2, utökades detta projekt så att det sammanlagt blev 14 aktiva läslotsar. 

Språk och 
läsfrämjande 
insatser via 

språkutvecklare

Språkombud

Läslotsar i

förskolan

Läs med mig

Samverkan 
vårdnadshavare Öpnna 

förskolorna

Verksamhetsnära 
kompetenshöjande  

uppdrag,  läsning och 
barns tidiga 

språkutveckling

3600 barns berättelser
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På grund av ett ökat intresse, fördubblades antalet läslotsar inför projektår 3, fördelat i 

Malmö och regionalt i Sverige. 

Läslotsarna är pedagoger som brinner för högläsning och har en förmåga att inspirera 

och entusiasmera i detta.  Syftet är att lotsa barnen in i böckernas värld och fördjupa 

läsningens möjligheter. Vår intention var redan från början att motivera och inspirera 

varje läslots att skapa sin egen unika lästeknik och lotsa sin barngrupp och sina kollegor 

in i läsningen. Utbildningen och kurslitteraturen handlar också om detta, att få redskap 

till att upptäcka högläsningens möjligheter för barns tidiga identitets- och 

språkutveckling och till att fördjupa och utforska sin egen lästeknik.  

Vid start utrustas de med varsin ryggsäck med gemensamt innehåll bestående av 

kurslitteratur, ett rött garnnystan, loggbok, ett glittertyg, en sagofilt och 

musikinstrumentet kalimba. Läslotsens material ska fungera som ett startskott i rollen 

som läslots. Innehållet är tänkt som en igångsättning för högläsningen på ett nytt sätt 

genom att iscensätta för lässtunden, väcka förväntan och nyfikenhet hos barnen. Att 

följa den röda tråden till sagofilten och där bjudas in till läsning via kalimbans magiska 

toner. Boken som ska läsas i barngruppen sätts i fokus och presenteras på ett vackert 

glittertyg. Vi har följt hur läslotsarnas kreativitet och kompetens har mött barnens 

intressen och behov. 

Samverkan med vårdnadshavare   

Brobyggandet mellan vårdnadshavare och förskolans värld är en viktig aspekt för barns 

tidiga språkutveckling.  Samverkansformer mellan oss och pedagogerna på de öppna 

förskolorna har under de senaste fem åren etablerats kring språk- och läsfrämjande 

förhållningssätt för barn från 0 år och uppåt. Detta har lett till ökade förutsättningar för 

lärande i meningsfulla sammanhang och fler nära samtal om den tidiga läsningens 

betydelse för det egna barnet, vilket har vidgat vårdnadshavares syn på sin personliga 

stöttande roll för sitt barns utveckling. Det här tidiga brobyggandet mellan 

vårdnadshavare och förskola underlättar för barnets förutsättningar att ingå och 

utvecklas i större sammanhang tillsammans med andra. Att mötas kring högläsning kan 

vara ett sätt att möta barnets intressen och därigenom stötta språk- och 

identitetsutvecklingen. Vi har sett exempel på detta när modersmålet har involverats och 

vilken betydelse det har för barnet. Även andra former av samverkan kring läsning har 

gynnat barnets språkande ur flera perspektiv, till exempel för barn med språklig 

sårbarhet. 

3600 barns berättelser 

Samtliga förskolor i utbildningsområde öster har sedan läsåret 2018/19 ett gemensamt 

tema, 3600 barns berättelser, med syftet att göra alla barns röster hörda. Temat är 

kopplat till Barnkonventionen och specifikt artiklarna 12 och 31. Den röda tråden har 

gynnat de läs- och språkfrämjande insatser som är igång på förskolorna. Det har bidragit 

till ett djupare och ett mer vidgat perspektiv på läsning.  
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Språkombud med mera… 

Det fortlöper ett kontinuerligt språkfrämjande arbete ute på förskolorna i hela 

förskoleförvaltningen genom att det finns minst ett språkombud per förskola med 

förstärkt uppdrag i att lägga grunden för ett språkutvecklande arbete med barn, kollegor 

och vårdnadshavare. Språkombuden träffas regelbundet för kompetensutveckling och 

kollegialt utbyte i regi av språkutvecklare i respektive utbildningsområde i staden. 

Tidigare förvaltningsövergripande projekt kring språkutveckling har till exempel 

handlat om uppbyggnad av förskolebibliotek och satsning på bokpaket som delats ut till 

förskolorna. Även förvaltningsövergripande och mer interna projekt kring musik och 

språk har fungerat som igångsättningsinsatser för språkutveckling på förskolorna.  

Redan från början var det naturligt för oss att samtidigt med projekten, fördjupa insatser 

kring högläsning rent generellt i övriga uppdrag som språkutvecklare. I samverkan med 

utbildningschef och ledningsgrupper satsade vi på en bred kompetensutveckling kring 

högläsning kopplat till barns tidiga identitets- och språkutveckling. Att etablera ett nära 

samarbete med förste förskollärarna blev viktigt och värdefullt. 

På förskolorna i vårt utbildningsområde löper det olika parallella projekt med 

högläsning som betydande ingrediens. Spännande lekvärldar, gestaltning i estetiska 

uttrycksformer och nya arbetssätt växer fram. Fantasi och faktaböcker möts, 

kapprumsbiblioteken blir allt fler och läsningen flyttar utomhus. Presentationen av 

böcker och läsningens värde höjs. Exempel på detta lyfts i den här skriften då de växt 

fram som förgreningar i det övergripande satsningarna.  

Högläsningens framfart 

När fokus förflyttades från att läsa för till att läsa med, såg vi att processerna kring 

läsningen bidrog till att berättelserna flyttade ut från böckerna och in i leken. Miljöer 

från böckerna återgavs och levandegjordes. Rekvisita, kostym, och gestaltning blev en 

förlängning av läsningen. Iscensättning av läsmiljöer med digitala resurser och musik 

blev ett allt vanligare utforskande på förskolorna. I den här delen berättar vi om detta.  

Iscensättning för läsning 

Den inledande berättelsen är hämtad från en förskola där en specifik bok utgör grunden 

för ett projektarbete. Berättelser, platser och karaktärer levandegörs i 

undervisningsmiljöerna, som konstrueras och förändras allt eftersom projektet 

fortskrider. Aktiviteterna som kopplas till läsningen speglas i olika estetiska uttryck.  

Att läsa för barnen har utvecklats till att läsa med. Liknande processer och arbetssätt är 
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nu alltmer vanligt förekommande på förskolorna som vi samarbetar med. Fler kreativa 

läsande förebilder i verksamheterna är en av framgångseffekterna vi upplever i vårt 

arbete. Medvetenheten om tillgänglighet och utbud av böcker i olika läs- och 

undervisningsmiljöer har utvecklats. 

Vilka spår sätter då de språk- och läsfrämjande insatserna för barnen? För att skapa en 

struktur och en gemensam plattform för reflektioner och teorier, konstruerade vi 

Lästermometern. Frågeställningarna Var? När? Hur? Vad? Vem? har gjort det lättare 

för oss och för pedagogerna att få en överblick och en fördjupning kring vilka processer 

som insatserna kring barns tidiga språkutveckling via högläsningen har rullat igång. 

 

När vi satte igång de språk- och läsfrämjande insatserna var det iscensättningen för 

läsning, tillgänglighet och presentation av böcker som blev tydliga konkreta 

förändringar ute på förskolorna. Att locka alla barn till läsning blev första 

huvuduppdraget. 

Att arrangera en särskild plats för spontan läsning ger möjlighet till koncentration och 

reflektion kring det lästa. Tyger, kuddar som bjuder in och böcker som presenteras med 

en estetisk avsikt. Syftet är att locka fler till att bli nyfikna och vilja slå sig ner, för att 

träda in i en annan värld. Tillgänglighet tillsammans med nyfikna läsande vuxna, skapar 

fler förutsättningar för inkludering i läsning och berättande. Efter hand har utbudet av 

varierade genrer och anpassning till barnens intressen, fördjupat både läsningen och 

läsningens effekter för projekt, lek och samtal. Struktur och organisation för läsningen 

har setts över och förändrats. 
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Ett sätt att göra läsningen mer interaktiv och konkret är att presentera rekvisita till 

texten. Det skapar också en större förståelse för ord och begrepp. Berättelsen kan 

levandegöras och vara föränderlig. När rekvisitan är tillgänglig för barnen efter 

lässtunden, innebär det fler tillfällen till reflektion genom lek och samtal. Fördjupningen 

sker när den vuxne lyssnar in, bekräftar och utmanar kommunikativt i leken och i 

läsningen. Det kan även vara en väg till att väcka nyfikenheten för läsning för fler barn, 

att leka sig in i text och bild. 

 

 

 

En pedagog berättar om en situation från sin barngrupp där Bu och Bä sedan en längre 

tid varit projektbok. Ett av barnen visade under en lång tid inget intresse för denna bok, 

varken för handling eller bilder. En dag läste en pedagog boken på barnets modersmål. 

Barnet ville då höra boken igen och igen. När de läst färdigt gick barnet direkt bort till 

rekvisitalådan som hör till boken och började leka. Nu hade barnet verkligen förstått 

bokens innehåll och kunde utveckla sin lek utifrån en förståelse och ett sammanhang. 

Nyckelord från boken finns översatt på flera av barnens modersmål i samverkan med 

vårdnadshavare.  
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Gestaltning i estetiska uttrycksformer 

Gestaltning i estetiska uttrycksformer har blivit ett mer frekvent inslag i den interaktiva 

läsningen. Att utforska karaktärer, känslor, platser, miljöer, händelser med kroppen och 

rösten har öppnat upp för en ökad inkludering i gruppen där barn erbjuds fler nyanser av 

språkande. Gestaltandet stimulerar till nya tankar och till att utmana egna och andras 

uppfattningar om omvärlden. Texten i boken, det verbala språket och bilderna 

tillsammans med kroppslig tolkning bidrar till meningsskapande kring den gemensam 

kontexten.  

Att använda sig av improvisation i läsningen, där den vuxne leder genom att gå i och ur 

roll och bjuder in barnen, utmanar med uppdrag och oväntade vändningar blir en form 

av dialogisk läsning där det verbala återges och förstärks i det kroppsliga. Det blir en 

extra skjuts för förståelsen av innehåll. Fantasi och föreställningsförmåga stimuleras och 

kreativitet uppmuntras. Det ger också uppslag för fortsatt lek och reflektion. Särskilt för 

de yngsta barnen som ännu inte kan återge sina tankar verbalt. På flera förskolor har 

pedagogerna byggt upp lekvärldar inspirerade av boken de läser. Kulisser och material 

skapade efter böckernas illustrationer ger barnen möjlighet att återkomma till karaktärer 

och handling och inta en egen aktiv roll. Lekvärldarna kan skapas både inne och ute.   

En läslots berättar om hur barnen kommer in i läsateljén och ser en linbana med Alfons 

Åbergs leksaker. Leksakerna i linbanan är de samma som i boken. I bakgrunden hörs 

sången, Inte stor nog, från Alfons filmen. Barnen får upptäcka, utforska och titta innan 

läsningen av boken Alfons leker av Gunilla Bergström, börjar. Efteråt tittar de 

gemensamt i boken och hittar sakerna på linbanan.   

Även musiken kan användas i gestaltning av det lästa. Vi bygger upp vår egen 

personliga relation till musik och den har olika betydelser för oss. Barn kan tidigt 

urskilja olika känslolägen i musiken. Ljud, rytm och rörelse är grundläggande element i 

livet sedan fosterstadiet. Musik kan användas som samtalsform.  Det framkallar 

igenkänning, skapar minnen och kan förstärka det vi vill förmedla. När högläsningen 

berikas med musik, kan vi ge en fördjupad dimension till berättelsen. Musiken förlänger 

och förgyller upplevelsen i sammanhanget och ökar förståelsen. Vi har sett att det blir 

ett stöd för alla barn. 

I våra språk- och läsfrämjande insatser strävar vi efter att utöka barnens och 

pedagogernas musikrepertoar genom att lägga till varierade genrer och instrumental 

musik. Med detta vill vi fördjupa reflektionen kring innehåll, känslor, bilder med mera i 

den bok vi läser. Den personliga konstnärliga aspekten, det som skapas av var och ens 

unika kropps- och känslospråk är viktigt att belysa.  Att tillsammans med andra få göra 

sin egen tolkning, att föra och att följa ser vi har stärkt barnens kommunikation. 
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Nedan kommer exempel från en barngrupp där läsning med gestaltning med musik som 

inramning introducerades kommer nedan. Läsningen blev en samtalsform där barn och 

pedagoger möttes i det icke verbala. Barn med språklig sårbarhet och barn med flera 

olika modersmål byggde relationer i den här kommunikationen. Barnen var väl insatta i 

just den här bokens innehåll.  

Huvudkaraktären i en bok, bjuder efter läsningen in till dans med ett par” musikfötter” 

som välkomstfras. Musikfötterna är fotavtryck i papper som vaknar till liv genom att 

någon styr dem till musik. I den här stunden är ett barn ledare och övriga följer. Barnet 

styr dansen med musikfötterna till svängig soulmusik, och de andra svarar genom att 

följa rörelserna med sina fötter. Det blir lite skratt, men total koncentration råder. Allas 

blickar är på ledarens dirigerande. Efter en stund byter vi ut musikfötterna till att 

rörelser med armar och överkropp speglas. Musiken byts ut till ett lugnare klassiskt 

stycke med fiol i melodislingan. Då lyfter vi fokus från golvet och ögonkontakt tar över 

dialogen. Ledaren byter plats med ett annat barn. De utbyter en” highfive” med 

blickarna och barnen följer nu den nya ledaren med förväntan.  Musik är instrumental. 

De barn som vill intar dirigentrollen och ger dansen sin personliga touch. Både i att 

följa och att föra. Efteråt sätter de ord på vad som upplevts och kopplar till 

huvudkaraktärens situation. Det är nämligen dennes historia som barnen berättat genom 

rörelse och dans. 

Den här gestaltande läsningen med musik upprepades med små variationer vid ett flertal 

gånger. Barnens initiativ och inlevelse förfinades efterhand och intresset för att ta in 

andras perspektiv och tolkning ökade. Ordförrådet berikades och flera barn fick upp 

ögonen för varandra.  

När läsning, musik och rörelse kombineras ger vi barnen fler sätt att förstå. Med de 

yngre barnen kan känslor förstärkas med tydliga rörelser och kontraster i både 

kroppsuttryck och musik. Upprepning är framgångsrikt och skapar trygghet för att våga 

mer efter hand. 

När läsningen vävs samman med flera estetiska uttryckssätten levandegörs berättelserna 

på varierade sätt.  Pedagoger beskriver hur barnens fantasi och föreställningsförmåga får 

liv genom att skapa med händerna samtidigt som de sätter ord på tankar och känslor. 

Nya berättelser skapas och barnens egen erfarenhetsvärld kopplas på i fantasivärlden. 

Det blir mer och mer vanligt att pedagoger och barn väljer att stanna i en bok under 

längre perioder för att verkligen kunna fördjupa och se progressionen i barnens 

lärprocesser. 

Bilden ovan kommer från ett barn där avdelningen har fördjupat sig i alligatorers 

utseende genom att teckna och måla. Intresset har väckts i samband med att de läser 

Arnes läskiga tänder. Arne är en alligator. Fakta och fantasi möts i meningsfulla 

sammanhang. 

En annan barngrupp har under en längre tid fördjupat sig i boken Hästfesten av Grete 

Röthboll. Barnen skapar miljöerna efter bokens illustrationer. De resonerar om val av 

teknik, material och hur miljön ska kunna användas när den är klar. Pedagogerna fångar 

barnens berättelser som växer fram under arbetets gång.  Resultatet har blivit lekkulisser 
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och en plats för reflektion och lek kring boken och även inspirerat till annan bygg- och 

konstruktionslek. 
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Samverkan med vårdnadshavare 

Är det för tidigt att läsa vid 4 månaders ålder?  

Det är en fråga vi ofta får i reflektion med vårdnadshavare på öppna förskolorna och vi 

upplever att vårdnadshavare har många funderingar och tankar om när och hur 

läsningen ska introduceras. När vårdnadshavaren får uppleva den uppmärksamhet och 

det intresse som deras lilla barn riktar mot bokens innehåll vid läsning på öppna 

förskolan väcks nya tankar om högläsning med sitt barn.  Att leka med röstläge, mimik 

och kroppsspråk bidrar till att många vårdnadshavare ser möjligheter med att 

introducera läsningen tidigt. Att tillsammans mötas kring ett gemensamt fokus, 

bilderboken, utforska ihop, stärker relationen och anknytningen.  

Ett exempel på detta är när vi vid ett tillfälle läste boken En sur citron av Emma Virke 

för två 6 månaders gamla barn. Barnens olika och personliga ansiktsmimik, 

uppmärksamhet och deras blick som rörde sig mellan bilderna i boken och läsarens 

dynamik i röst och minspel, speglade hur barnen reagerade inför vissa delar i boken, 

antingen avvaktande eller med direkt glädje. Under denna lässtund blev det tydligt för 

vårdnadshavararna hur vi som läsare genom vårt gensvar på barnets reaktion också 

ökade uppmärksamheten för vad som skulle komma härnäst. Bokens finesser och 

möjligheter för barnen att vara med även motoriskt, gav bränsle till nyfikenheten. Att 

häpnas och mötas i samförstånd när den vuxne tydligt visar med ansiktsmimik 

tillsammans utifrån bilden i boken och att den sura, ledsna citronen plötsligt förbytts till 

en glad citron.  

Vi har fått flera exempel på hur de allra yngstas språkande tydligt sker via kroppen. 

Barnen är trots sin ringa ålder ofta medvetna om vilken roll de spelar i ett större socialt 

sammanhang och hur de kan påverka andra för att få riktad uppmärksamhet genom sitt 

språkande.  

Pedagogerna på de öppna förskolorna har mer medvetet nu tillgängliggjort och iscensatt 

för läsning vilket har gett positiva bieffekter för vårdnadshavares intresse för läsning 

med sitt barn. Läsningen har introducerats och fördjupats i de dagliga aktiviteterna som 

de erbjuder i sin verksamhet. I samtal med vårdnadshavare berättar de att läsningen är 

mer naturlig nu eftersom de tillsammans med sitt barn har introducerats och involverats 

i lässtunder. Detta har även uppmärksammats av samverkande barnhälsovård, som tagit 

inspiration till att också erbjuda och skylta med böcker kopplat till läsning.  

Ett arbetslag på en förskola som är med i Läs med mig, har fördjupat samverkan med 

vårdnadshavare kring läsning och modersmål genom att vårdnadshavare har läst in en 

projektbok på barnens olika modersmål. Barnen har sedan tillgång till detta material på 
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förskolan. Pedagoger upplever en nu fördjupad förståelse hos barnen för innehållet i 

boken och att detta även stärker det svenska språket i andra sammanhang.  I samtal med 

vårdnadshavare lyfter vi i projekten hur det även muntliga berättandet kan användas i 

böcker som inte finns översatta till modersmålet. Vi har mött vårdnadshavare som 

beskriver det som en ögonöppnare att kunna använda högläsningen för att stötta sitt 

barns modersmål och att det också är en väg till att lära sig det svenska språket. 

Modersmålets betydelse för barnets identitets- och språkutveckling och hur det används 

naturligt via läsningen syns i en del av förskolornas processer. Pedagogerna är kreativa i 

att hitta sätt att möta barnets modersmål och då också stärka det svenska språket.  

En läslots beskriver hur barnen får med sig hem en bokpåse med en bok, en bit lera och 

en skrivbok. Detta är tänkt att användas av barn och vårdnadshavare för att tillsammans 

framställa ett av djuren som finns i boken, men också att översätta vad djuren heter på 

modersmålet. Flera av dessa vårdnadshavare berättar om den värdefulla gemenskap som 

blir när de tillsammans med sitt barn läser, samtalar och leker. 

På förskolorna i Läs med mig har pedagoger tillsammans med projektledare och förste 

förskollärare erbjudit språkkvällar med fokus på högläsning, till vårdnadshavare. 

Upplägget har varit en kort inledande föreläsning om barns tidiga språkutveckling och 

läsningens betydelse av oss projektledare och därefter uppdelning i spännande 

workshops som hålls av pedagogerna. Innehållet i workshopen har varit utifrån de olika 

teman kring böcker som man arbetar med på de olika avdelningar.  
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Reflektion – att följa den röda tråden 

En viktig ingrediens i det språk- och läsfrämjande arbetet är tid, rum och ro för 

reflektion på olika nivåer, för såväl vuxna som barn. Eftertanke ger en djupare 

dimension av upplevelser, erfarenheter och förnimmelser. Det öppnar upp för en vidgad 

förståelse, enskilt och tillsammans med andra.  

Vad menar vi med reflektion? 

Reflektion kan beskrivas som ljuset som återspeglas från vattenytan. Tänk er en sjö 

omgiven av varierande växtlighet som påverkar ljuset. Såklart påverkar även tid på 

dygnet och väderleken. Din bild av ljuset behöver inte delas av andra som betraktar sjön 

från en annan plats eller rent utav ifrån samma plats. Så är det ju också när vi reflekterar 

tillsammans kring en gemensam upplevelse. Det bidrar till att vi öppnar upp för andras 

tankesätt, utmanas och skapar nya begrepp och insikter. För att det ska kallas ett 

reflekterande samtal behövs det att erfarenheter prövas för att bilda nya synsätt i ett 

specifikt sammanhang. Det finns en betydelse av att gestalta reflektionen, verbalt eller 

på annat sätt. Då blir den tydligare och kan prövas med andra.  Vi vill tänka istället för 

att tycka om det vi gör. Att gå in i och ut ur sammanhang för reflektion kryddar 

upplevelserna och sätter igång tankeprocesser hos de som är med.  

Reflektion med pedagoger 

Det vi har sett som framgångsfaktorer när det gäller reflektion med pedagogerna är att 

få uppleva, känna och beröras med flera sinnen.  Vi bygger upp reflektionen så att vi 

kan tänka ur olika perspektiv. Samtidigt som vi diskuterar teorier, gestaltar vi i lera, 

tecknar med kolkrita, dansar, skapar poesi eller har ”walk and talk’s” i naturen. Vi 

upplever att detta ger ett djup i diskussionerna och skapar möjligheter för fler 

dimensioner i tänkandet. Att beröras, enskilt och tillsammans berikar vår förmåga till 

kreativitet.  

Kontinuitet och igenkänning har bidragit till att pedagogerna öppnar upp för att utforska 

sina egna teorier och hypoteser tillsammans med kollegor. Ett tryggt klimat för 

reflektion är avgörande. Det är en överenskommelse som görs i gruppen.  

Vid gemensamma reflektionstillfällen för pedagogerna i respektive projekt, har 

poesiläsning i naturen ingått. Genom sinnesupplevelser framkallades minnen och 

berättarlust och fantasi fick utrymme. En pedagog tog med sig sin personliga upplevelse 

och sin poesi från träffen till sin barngrupp. De promenerade sedan till den berörda 

platsen och skapade egna berättelser tillsammans. Pedagogens personliga poesi väckte 

barnens intresse och medkänsla.  
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Detta är exempel på hur den reflektion som pedagogerna upplever som meningsfull och 

som verkligen berör dem, följer med tillbaka till barngruppena och pedagogen delar 

med sig av sina tankar. Den enskilda reflektionen föder gemensamma reflektioner. 

Empati, förståelse för sig själv och andra får rum att växa.  

Reflektion med barnen 

Reflektion är också betydelsefullt för barnen. Förståelse och meningsskapande byggs 

upp innan, under och efter aktiviteter. De estetiska uttrycksformerna leder till fördjupat 

tänkande och reflektion. Det sagda och det gestaltade stimulerar till att få syn på andras 

perspektiv. Det verbala språket kompletteras med icke-verbala samtalsformer. 

När det gäller högläsningen strävar pedagogerna efter att göra läsningen och språkandet 

hållbart för barnen så att de kan återkomma och bearbeta vid behov. Därför organiseras 

lekmiljöer, bilder, rekvisita med mera så att det finns tillgängligt för fördjupning i 

meningsfulla sammanhang för barnen. Att mötas kring ett gemensamt sammanhang, 

skapar en plats för att utbyta reflektioner, tankar och erfarenheter. 
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En form för reflektion för de yngsta barnen i de läsfrämjande projekten har varit 

dansläsning. I Läs med mig bjöds två dansare in för att tillsammans med oss hitta former 

för hur vi skulle kunna tolka böcker med rörelser, använda musik och bjuda in barnen i 

dansens virvlar. Dansarna utgick sedan utfrån böcker som pedagoger och barn särskilt 

valt ut. Boken som gestaltades var välkänd för barnen när det gällde både handling och 

karaktärer.  

I en barngrupp med 1-3-åringar utgick dansarna från Vem är arg av Stina Wirsén. Det 

blev dramatisk gestaltning som ackompanjerades av dynamisk musik. Kontrasterna i 

musik, rörelser och ansiktsuttryck fångade barnens intresse och känslorna blommade. 

Det var skratt, tårar och inlevelse.  Barnen härmade dansarnas rörelser och uttryck. 

Kroppslig bearbetning och reflektion möttes av inlyssnande pedagoger. Samtidigt fanns 

böckerna med och barnen pekade igenkännande på bilderna. 

Pedagogerna fortsatte att erbjuda böckerna och fördjupade sig i karaktärer och handling. 

Det har etsat samman barngruppen kring ett gemensamt intresse. Nya ord har tillkommit 

i barnens verbala språkande. Intresset för Stina Wirséns böcker blev tydligt. Det var 

bara de böckerna som barnen valde i bokhyllan under en period. I boken Vem är stor, 

har karaktärerna blivit vuxna och har egna barn, jobb, hem och mobiltelefon. Barnen har 

fastnat för den boken nu och upptäcker och kopplar samman. Igenkänningsfaktorn är 

stor.  

Reflektion kring känslor kan uppstå på olika sätt. Ovanstående exempel visade på hur 

det kan ske med de yngsta barnen. Här följer nu ett utdrag ur hur det gick till när en 

grupp barn i åldrarna 4-5 år stannade upp och tänkte tillsammans. I boken Giraffer kan 

väl inte dansa av Giles Andreae är giraffen Raffe utanför gemenskapen i djungeln och 

blir utskrattad på den årliga djungeldansen. Men barnen tycker inte att det är okej. De 

har lösningar:” Le och skratta, fråga om han vill dansa”” Ge en blomma! Vi gillar 

blommor”” Kramas och säga hej!”,” Blunda, lyssna på månen, känn in musiken och 

dansa…”,” Prata med Gräshoppan och dansa till hans musik”,” Dansa som Raffe 

tillsammans”.  
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En av läslotsarna använder musikskapande som redskap för reflektion i högläsningen. 

Till boken Tågresan av Hanna Arnesen har barnen fått tolka text och bild med ljud 

under läsningen. Små lätta rörelser med fingrarna på en trumma ger liv till regn som 

smattrar mot tågfönstret.  Vad händer på nästa sida? Berättelserna föds I fantasin från 

bilder och ljud i musicerande och utforskande. 

En pedagog från Läs med mig- projektet berättar om hur barnen på en avdelning ville gå 

vidare i läsningen. Det räckte inte längre med enbart högläsning vilket gjorde att en 

pedagog startade en bokklubb tillsammans med barnen.  Barnen fick varsin skrivbok 

och uppmuntrades till att samtala och skriva ner sina reflektioner kring de böcker som 

lästes. Intresset för skriftspråkande och bokstäver frodades. Fler barn ville vara med. Då 

var det grundmedlemmarna i bokklubben som handledde sina kamrater. Konceptet 

smittade av sig och nu har fler avdelningar på förskolan liknande bokklubbar.  

En av läslotsarna åker med sin barngrupp regelbundet till en naturplats i samband med 

avdelningens projektarbete. Här upplever de naturen och djurlivet, söker kunskap i 

faktaböcker och fantasi i sagoböcker. Poesiläsning har blivit ett sätt att gemensamt 

reflektera över upplevelserna. Barnen fastnade speciellt för en dikt, Samla sekunder från 

Rassel, prassel promenad av Hanna Lundström. Barnen kopplade texten till vad de 

själva varit med om. Raden om att samla vågor kände de inte igen först och barnen blev 

konfunderade. Då påminde läslotsen om att de faktiskt legat på bryggan och känt på 

vattnet med händerna. Det är ju ett sätt att samla vågor. Barnen funderade och höll med.  
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För att reflektionen kring läsning ska bli mer än en separat händelse, krävs att en 

läsande och språkande förebild är härvarande med barnen, lyssnar in och utmanar 

vidare. Barnens tolkningar och egna berättelser fångas upp och göras konkreta.  
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Avslutande tankar 

När det skapas förutsättningar för att satsa helhjärtat och medvetet genom riktade 

fördjupade insatser ser vi vilken skillnad det gör för barnen.  Visionen om hållbarhet 

blir mer trovärdig när processer som inleds följs upp, analyseras och förstärks. I våra 

läsfrämjande insatser har vi kunnat erbjuda fördjupad kompetensutveckling för 

pedagogerna som därmed har utvecklat nya strategier och arbetssätt kring läsning och 

dess möjligheter för barns språk- och identitetsutveckling.  Det har växt fram ett mod i 

att dela med sig och att ta del av andra kollegors arbete. Förtroende skapas i alla led 

genom att vi sätter igång, driver och underhåller processer över tid. Tillsammans med 

förskolorna strävar vi efter att skapa hållbara strategier och förhållningssätt kring språk- 

och läsfrämjande insatser för barnen. När pedagogerna är engagerade och nyfikna gör 

det skillnad för barnen.  

Kontinuerligt samarbete med ledningsgrupper skapar förtroende och tillit. Detta gör att 

vi följsamt och flexibelt banar väg för de olika förskolornas skiftningar och nyanser 

under projektens gång. Detta möjliggör för att skräddarsy riktningar där vi tillsammans 

med förskolorna kan skruva till ytterligare för att bättre möta upp barnens behov.  

Den röda tråden i de övergripande och riktade läsfrämjande insatserna, är avgörande för 

att hålla fast i en långsiktighet över tid. Utrustade med karta och kompass gav vi oss ut 

på en spännande resa i läsningens land i hopp om att bli många på färden. Tillsammans 

med ledningsgrupper, pedagoger och barn har vi behövt ta oss i genom snåriga buskar 

och letat alternativa stigar för att hitta smultronställena. Vi håller i och håller ut och vi 

är fortfarande på väg. Vi sätter igång, vågar utforska och förändra. Men också stanna 

upp, reflektera, tänka om och få syn på saker vi inte tänkt på tidigare. Det vill vi 

fortsätta med! 
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