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Släpp in barnen i sagan!

Hedemora kommun

• Trygghet

• Lek och socialt samspel

• Språk och kommunikation
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Läslyftet i förskolan
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Varför läsning i förskolan?

Skapa betydelse i en berättelse

Språk, lärande och kommunikation 
hänger nära samman
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Språkgemenskaper där högläsning 
och diskussion av böcker praktiseras

Samtal om texter kan bidra till 
motivation på många sätt
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Kriterier som tillsammans bidrar till 
att barn får intresse för text och 
därmed blir läsare:

• En textrik miljö

• En språkrik miljö

• En kunskapsrik miljö

• En kommunikativ miljö

• En samverkansstark miljö
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Kan man verkligen ha dialogisk högläsning 
med 1- och 2-åringar???
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Undervisning handlar om kommunikation, dialog och samspel. Därför är undervisning i förskolan alltid 
något som genomförs tillsammans med barnen. Utgångspunkten är att barnen måste vara delaktiga, ha 
inflytande och vara aktiva tillsammans med förskollärare och övriga i arbetslaget för att det ska bli 
undervisning.

Ebba Hildén

Det viktigaste är att barn ges möjligheter till att vara delaktiga i dialog och samspel 
Linda Gambrell
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Så här väljer vi bok för dialogisk högläsning:

Börjar med att välja en väljer en bok som vi tror ska passa.

Pedagogerna läser boken noga. Tittar på detaljer och budskap. Funderar vilka frågor man kan diskutera.

Introduktion för barnen genom att göra bildprommenader, där vi pratar om bilderna, vi samtalar om vad vi ser och om 
vad vi tror boken handlar om.

Läser boken.

Samtal om boken med barnen utifrån frågeställningar och input från barnen.
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Projicering 9

Att använda det utrymme man har
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Barns egna idéer

14

På riktigt

13

14



2022-05-06

8

16

Varför händer 

det inget???

”Längta mamma”
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Vad TROR du flickan heter? 19

Exempel på frågeställningar vi använder oss av:

Berätta hur….?

Varför tror du…..?

Vad tror du händer nu?

Har du…..?

Vad ska vi göra för att….?
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Olika aktiviteter i samband med högläsning

22
Olika material
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24Läsa mellan raderna
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Vad krävs av oss som pedagoger för att lyckas?

25

Om vi vill att barn ska bli intelligenta, fantasirika och språkligt begåvade människor, måste vi från dag ett behandla 
dem som intelligenta, fantasirika och språkligt begåvade människor
(Cummins 2017)

Om vi vill ha barn som kan samtala om 

text måste vi från dag ett behandla dem 

som samtalande barn
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Länkar till filmerna:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hoglasning-
och-samtal-om-text-i-forskolan

Mail adresser till oss:

Susanne.rosing@hedemora.se

Ann-sofi.ohman@hedemora.se
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Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan – Skolverket

4. Läsmiljö och läsande förebilder.pdf (skolverket.se)

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen (skolverket.se)

28

25

26

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hoglasning-och-samtal-om-text-i-forskolan
mailto:Susanne.rosing@hedemora.se
mailto:Ann-sofi.ohman@hedemora.se
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/viktigt-att-skapa-stimulerande-lasmiljoer-i-forskolan
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_04/4.%20L%C3%A4smilj%C3%B6%20och%20l%C3%A4sande%20f%C3%B6rebilder.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d655/1553968156476/pdf4013.pdf?msclkid=39ca2d27b8d211ecb4a666e1ed7b3021

