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Det krävs att rektorn och 
alla som ingår i 
arbetslaget systematiskt 
och kontinuerligt 
dokumenterar, följer 
upp, utvärderar och 
analyserar resultaten i 
utbildningen. 

Skolverket, 2018, s. 11



Var är vi? –  
observera och 

samtala 

Vart ska vi? –  
välja fokus

Hur gör vi? – 
planera,  

genomföra och 
stämma av

Hur blev det? – 
utvärdera och  

förfina



➤ Få förutsättningar att 
utveckla sitt språk genom att 
lyssna till högläsning och 
samtala om litteratur och 
andra texter (s. 8) 

➤ Intresse för berättelser, 
bilder och texter i olika 
medier (s. 11) 

HÖGLÄSNING



”Kvaliteten på 
innehållet i texten, 
kvaliteten på hur vi 
läser och hur ofta en 
bok blir läst om igen är 
avgörande för barns 
utveckling av 
ordförrådet.” 

Liv Gjems, 2018



➤ Passiv läsning 
➤Tematiserad läsning 

Damer, Nilsson och Ohlsson, 2013



➤Vilken sorts högläsning – till, för och/
eller med? 

➤Blir alla lästa med? 
➤Hur stora är grupperna? 
➤När och hur länge sker 

högläsningen? 
➤Vem/Vilka gör och hur görs urvalet av 

texter? Hur förbereds högläsningen? 
➤Hur får barnen vara delaktiga i vår 

högläsning? 
➤Hur får barnen möta och använda de 

nya orden i texten? 
➤ Ingår den utvalda boken i ett tema? 

Hur länge arbetar vi med den? 

OBSERVERA OCH SAMTALA

illustration: Veronica Ljunglöf



➤ Vi ska läsa högt klockan nio varje dag. 

➤  Vi ska läsa med barnen i mindre 
grupper.  

➤ Vi väljer bok utifrån var barnen 
befinner sig i sin språkutveckling.  

➤ Barnen ska få vara delaktiga genom 
att härma ljud och peka.  

➤ Barnen ska också få möta orden i 
boken med hjälp av föremål.

PLANERA, EXEMPEL 1



➤Högläsningen ska ha en central 
roll i vårt tema. Temat väljer vi 
utifrån läroplanen, vad barnen 
behöver utveckla och vad de 
visar intresse för.  

➤De barn som ofta eller alltid 
lämnar högläsningen ska få 
högläsning på egen hand.  

➤Vi ska samtala om text och 
bilder och värna om lika 
talutrymme i samtalen.

PLANERA, EXEMPEL 2

illustration: Veronica Ljunglöf



➤Vi ska läsa högt klockan nio varje dag. 
Hur har den dagliga högläsningen påverkat barnens 
språkutveckling? Har barnen blivit lästa med varje dag? Om inte, 
vad beror det på? 

➤ Vi ska läsa med barnen i mindre grupper.  
Har vi läst i mindre grupper? Vad har det gett för effekt? Har alla 
barn deltagit? 

➤Vi väljer bok utifrån var barnen befinner sig i sin 
språkutveckling.  
Har vi valt bok/böcker vars innehåll ligger inom zonen  
för möjlig utveckling? Vad har det gett för effekt? 

UTVÄRDERA, EXEMPEL 1



➤ Barnen ska få vara delaktiga genom att härma ljud 
och peka.  
Hur har barnen varit delaktiga? Hur har det påverkat 
deras språkutveckling? 

➤ Barnen ska också få möta orden i boken med hjälp 
av föremål. 
Har barnen fått möta orden i boken utanför  
boken? Vad har det bidragit till i barnens 
språkutveckling? 

➤ Har vi sett något ytterligare?

UTVÄRDERA, EXEMPEL 1



➤  Vi ska läsa högt klockan nio varje dag. 
Vad behöver vi förändra för att kunna få till den dagliga högläsningen? 

➤ Vi ska läsa med barnen i mindre grupper.  
Hur fångar vi det eller de barn som hittills inte visat intresse för högläsning? 

➤ Vi väljer bok utifrån var barnen befinner sig i sin språkutveckling.  
Hur gör vi framöver för att hitta ”rätt” bok? 

➤ Barnen ska få vara delaktiga genom att härma ljud och peka.  
På vilka fler sätt kan vi göra barnen delaktiga i högläsningen? 

➤ Barnen ska också få möta orden i boken med hjälp av  
föremål. 
Hur ska barnen få möta orden i boken på fler sätt och hur ska 
vi skapa förutsättningar för att de ska kunna använda orden  
över tid?

FÖRFINA, EXEMPEL 1



➤ Hur samarbetar vi med 
hemmen kring högläsning? 

➤ Hur tar vi till vara barnets 
erfarenheter av läsning i 
hemmet? 

➤ Hur kan vi tillsammans med 
barnets vårdnadshavare stötta 
barnet på sitt förstaspråk? 

OBSERVERA OCH SAMTALA – 2

illustration: Veronica Ljunglöf



 

➤Utbildningen ska ge barnen 
förutsättningar att kunna tänka, 
lära och kommunicera i olika 
sammanhang och för skilda syften.  
(s. 9) 

➤ Intresse för skriftspråk samt 
förståelse för symboler och hur de 
används för att förmedla budskap, 
berättelser, bilder och texter i olika 
medier. (s. 14) 

UPPDRAG OCH MÅL
R E L E A S E F E S T

VI  HAR  SKRIV IT  EN  BOK ,  HURRA!  

VÄLKOMMEN ATT  F IRA  MED  OSS  
PÅ  AVDELNINGEN LOKET  
ONSDAGEN DEN 15  MAJ  
KLOCKAN 16 .00 .  

V I  BJUDER PÅ  SNACKS  OCH 
DRICKA.   

VÄLKOMMEN!  



För att stötta barnets intresse för 
bokstäver och kommunikation i skrift, 
behöver vi vara uppmärksamma på 
barns skrivande och läsande tidigt i 
livet, det vill säga långt tidigare än 
dessa aktiviteter blir så tydliga att vi 
inte kan missa dem (Fast, 2011). 

Forskare är eniga om att det krävs en 
god språklig medvetenhet för att 
utveckla läs- och skrivförmåga 
(Alatalo, 2021). 

Stimuleringen av skriftspråks-
utvecklingen får aldrig ske på 
bekostnad av talspråksutvecklingen 
(Fridolfsson, 2020).  



➤ Finns pennor, kritor, papper, 
stämplar, saxar, bilder, linjaler, 
tidningar och digitala verktyg 
tillgängliga för barnen? 

➤ Har barnen tillgång till olika 
material att skapa bokstäver av?  

➤ Har de även tillgång till 
litteratur, såväl analog som 
digital? 

➤ Finns det ytor att skriva och 
synliggöra skrivandet på? Hur 
synliggörs skrivandet?

OBSERVERA OCH 
SAMTALA – MILJÖ



➤ Får barnen lägga märke till och 
känna igen symboler i deras 
omgivning? 

➤ Hur synliggör vi ord och text? 

➤ Hur medvetandegör vi barnen 
om att en text har en avsändare, 
en mottagare och ett budskap? 

➤ Hur väcker vi barnens intresse 
för bokstäver? 

➤ Hur arbetar vi med språklig 
medvetenhet?

OBSERVERA OCH 
SAMTALA – PEDAGOGER 



➤ Barnen ska få öva på att rikta sin 
uppmärksamhet mot ljud.  

➤ Vi ska sjunga och ramsa 
tillsammans för att barnen ska få 
känna rytmen i språket.  

➤ Vi ska arbeta med rim i tre steg: 
- enstaviga rim, kända ord (hus–
mus) 
- flerstaviga rim, kända ord 
(råtta–potta) 
– innehållsmässiga ord, kända 
ord (hatt–katt–mössa) 
- ord som rimmar och är nya för 
barnen

PLANERA OCH GENOMFÖRA – 
SPRÅKLIG MEDVETENHET



Baklängesplanering



➤ Syfte – Varför ska vi undervisa om det här? 

➤ Mål – Vad ska resultatet av undervisningen vara? 
- Vad ska barnen förstå efteråt? 
- Vilka förmågor ska de utveckla? 
- Vilket kunnande ska de utveckla? 
- Vilka begrepp och ord ska barnen få med sig? 

➤ Utvärdering – Hur ser vi att undervisningen resulterar i lärande? Vad 
ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras? 

➤ Aktivitetsplan – Vilka aktiviteter ska planeras? 
- Hur kan barnens idéer, tankar och hypoteser påverka innehållet? 
- Hur ska barnen samverka och samarbeta för att lära av varandra? 
– Vilka miljöer och material stöttar lärandet? 



tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker 

och olika litterära genrerskyltar och loggor

bokstäver språklig medvetenhet



EN BOK BLIR TILL
➤ Hur blir text och illustrationer 

till en bok? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo8TUMsM17A



EGEN BOK



R E L E A S E F E S T

VI  HAR  SKRIV IT  EN  BOK ,  HURRA!  

VÄLKOMMEN ATT  F IRA  MED  OSS  
PÅ  AVDELNINGEN LOKET  
ONSDAGEN DEN 15  MAJ  
KLOCKAN 16 .00 .  

V I  BJUDER PÅ  SNACKS  OCH 
DRICKA.   

VÄLKOMMEN!  



➤ Läroplanens mål  

➤ Forskning och beprövad 
erfarenhet 

➤ Kartlägga vårt arbete och följa 
barnets utveckling 

➤ Rimliga övergripande mål och 
delmål med datum för 
utvärdering 

➤ Utvärdera kontinuerligt

NÅGRA RÅD 
AVSLUTNINGSVIS



TACK!
https://mariaheimer.se/ 

https://forskoleforum.se/artiklar/kartlagg-ert-sprakutvecklande-arbete

https://mariaheimer.se/

