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Ska vi läsa en bok?
Från bokprojekt till bokutgivning

Hur man kan stimulera småbarns språkutveckling
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Abstract
Syftet med artikeln är att visa på hur man kan arbeta och genomföra ett språkprojekt med de 

där barnen bestämmer takten samt skapa en god miljö kring lässituationerna med hjälp av  

-
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Inledning

-

vilket sätt vi* kunde förhålla oss till den att vi gick därifrån med nya tankar och kunskaper 

och var skulle förändringen börja? Vi bestämde oss för att ändra på sättet att läsa böcker och 

-

Syfte

Syftet med denna artikel är att beskriva hur man kan stimulera barnens språkutveckling 

Metod

den innehålla? Varje månad besöktes biblioteket för att låna nya böcker och för att stimulera 

* Med vi avses fortsättningsvis arbetslaget.
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”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om inne-

börden i begreppen kunskap och lärande.”

Tack vare den inspirerande föreläsningen hade arbetslaget fått nya nycklar i arbetet med 

Den kom att hamna i ett hörn i det större rummet med en gardin hängandes från taket som 

-

-

-

vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som ut-

vecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.”

 

en bok blir en utgångspunkt för många intressanta dialoger som utökar den kommunikativa 
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-

råd och genom att lyssna mycket på högläsning lär sig barnen hur berättelsen är uppbyggd 

Vi lärde oss att se och göra lässtunderna som en viktig del av det pedagogiska arbetet 

viktig del i barns läsande som sällan undersöks är att böcker också kan förtrolla läsaren och 

-

-

-

ett eller möjligen två barn blir lässituationen i många fall en pedagogisk situation där den 

att dessa böcker blev magiska och attraktiva för några barn medan andra inte fäste någon 
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som kom fram till att läsa i den lilla gruppen gav barnen större utbyte än läsning i en större 

tyckte ofta att den var bäst på slutet

”Var det något 

du gillade i boken? Var det något du ogillade? och Var det något du inte förstod eller tyckte 

var svårt?”

-
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-

 - Här kommer lammet… 

-
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-

-

-

-

-

-

Efter att de fått nya erfarenheter om hur boken kunde berättas talade de om på vilket sätt 

-

 - Vad heter den bokstaven?

 - Där står det mamma!
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-

och skrivande senare som redan kompetenta och erfarna menings- och teckenskapande aktö-

 - Vill du höra på min saga?    

Som pedagog tvekade man lite grann och tänkte för en sekund att boken var alldeles för lätt 

 

som snart var fyra år snabbt memorerade denna bok och upprepade vad pedagogen sagt att 

-
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-

- Nalle!

tid och energi hade lagts på arbetet kring böcker? Hade projektet med böcker främjat hennes 

-

-

-

var möjligheten att grotta ner sig i den enkla pekboken som skapade magin! Och att just pek-

-
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vara övertygad om vikten av alla delar i förskolans arbete blev också en betydelsefull fråga 

-

liga samtal med barnens föräldrar om något av bokprojektets innehåll gjorde dem delaktiga 

-
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Litteratur

Att erövra litteracitet.  

Böcker inom oss.  

Läsa högt för barn.  

 

Den meningsfulla språkväven.  
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