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Vad behöver vi tänka på när vi 
väljer litteratur till högläsningen? 
Vad är ”bra” litteratur? Varför högläsning?

Hur kan vi arbeta vi praktiskt med 
högläsning?

Hur inspirerar vi barn till läsning?





FÖRSKOLANS UPPDRAG

”Barnen ska erbjudas en 
stimulerande miljö där 
de får förutsättningar att 
utveckla sitt språk 
genom att lyssna till 
högläsning och samtala 
om litteratur och andra 
texter.” 
Lpfö, 18, s. 8



”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



RIKARE ORDFÖRRÅD

”Barn som ingår i en 
språkgemenskap med 
högläsning och samtal med 
utgångspunkt från det lästa 
har ett större och rikare 
ordförråd än barn som inte 
får möjlighet till det.” 

Caroline Liberg, 2003 

Shirley Brice Heath, 1983

Svenska barnboksakademin



BARNS SKILDA SPRÅKLIGA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

➤ Det kan skilja 700 ord i 
treårsåldern, 500–1200 ord. 
(Betty Hart & Todd R Risley) 

➤ Hur barnets språkliga 
kunskap är i treårsåldern, 
skapar förutsättningar för hur 
många ord barnet kommer 
att lära sig.  
(Golinkoff & Hirsch-Pasek) 

➤ Matteuseffekten





VAL AV LITTERATUR
nivå, litterära genrer, utgivningsår och normer



SAMTAL
Vad tycker du är viktigt att tänka på vid val av litteratur till högläsningen? 
Kan man kategorisera böcker i ”bra” och ”dåliga”? Vad anser du är en 
”bra” bok till högläsningen?



VAD ÄR ”BRA” LITTERATUR?



VAL AV LITTERATUR

➤ Hålla för många omläsningar.  

➤ Utmana varje barns 
tankevärld.  

➤ Utmana varje barn språkligt.  

➤ Vidga barnens läsrepertoar. 

➤ Syfte och mottagare



TRADITION AV BERÄTTANDE 
TEXT

Liberg, 2008; Lundberg, 2006; Alatalo & Westlund, 2019



VARIERA 
LÄS-

UTBUDET

ur Den betydelsefulla högläsningen -  
med barn i förskolan, Heimer 2020



TEXTLÖSA BÖCKER
ordlösa böcker, silent books





HAND-
LEDNING 

SILENT 
BOOKS

Ibby Sverige



POETISKA TEXTER



LASTGAMLA 
BILDER-

BÖCKER
”Varför läser vi så gamla böcker för de allra yngsta i samhället? 
För barn som ska verka och leva långt in i framtiden, och som 
vet minst av alla om världen, litteraturen och vad läslust 
innebär. ”



MÅNGSPRÅKSLITTERATUR



”Att få fönster mot andra sätt att leva eller 
vara än vårt eget är kopplat till förmågan att 
se andra som likvärdiga och behandla dem 
därefter. Genom att ta del av det som bryter 
mot dina egna erfarenheter får du en bättre 
förståelse för olikheter. Du slutar att 
förvänta dig att andra är precis som du, 
eller som en majoritet. Vi behöver alla läsa 
båda sortens böcker: de där vi får spegling 
och de där vi får ett fönster.”



FAMILJER
olika 

familjekonstellationer



INVENTERA LITTERATUREN



SPELAR DET 
NÅGON 

ROLL VILKEN 
SORTS BOK 

VI LÄSER?
fysisk bok, e-bok och 

ljudbok



HÖGLÄSNING I PRAKTIKEN
illustration: Veronica Ljunglöf





TILLÄGNA SIG ORD

➤ Vilka ord ska barnen tillägna 
sig? 

➤ TAKK (Tecken som Alternativ 
och Kompletterande 
Kommunikation 

➤ Föremål och bilder 

➤ Förstaspråk 

➤ Synliggöra orden



FÅNGA BARNETS 
 UPPMÄRKSAMHET

➤ Kontraster 
- språkmelodi 
- språkrytm 
- röststyrka 

➤ Gester och minspel 

➤ Ljudhärmande ord



DET BETYDELSEFULLA 
SAMTALET

➤ Läsande gemenskap 

➤ Fördjupa förståelse, 
tolkning och upplevelse 
av boken. 

➤ Språk- och 
tankeutvecklande 

➤ Utgångspunkt för 
lärande inom många 
områden

Aha, du tänker så!



SAMTAL

➤ Förskolans mest demokratiska 
redskap (Skolverket) 

➤ Trygga vuxna 

➤ Utmana barnen 

➤ Öppna–slutna frågor 

➤ Äkta–falska frågor
Vilket problem  

stöter flickan på?

Varför är vargen ett 
problem, tror du?



DIALOGISK 
HÖG-

LÄSNING
före, under och efter 

högläsningen



FÖRFÖRSTÅELSE

➤ Omslag 

➤ Bildpromenad 

➤ Tapetsida 

➤ Föremål 

➤ Bilder 

➤ Dramatisering



LITTERÄRA FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR
Judith A Langer, Litterära föreställningsvärldar

➤ Vara utanför och kliva in i föreställningsvärlden. 

➤ Vara i och röra sig genom 
föreställningsvärlden.  

➤ Jämföra föreställningsvärlden med den egna 
världen.  

➤ Stiga ut ur föreställningsvärlden. 



SKAPA FÖRFÖRSTÅELSE

➤ Vad ser du på bilden? 

➤ Var är de någonstans? 

➤ Vad gör de? 

➤ Vad betyder djupt vatten? 

➤ Har du mött Kurran och Pigan 
tidigare? Vad vet du om dem? 

➤ Vad tror du boken handlar 
om?



VARA I OCH RÖRA SIG GENOM

➤ Hur tror du att Kurran och 
Pigan känner sig när de måste 
lämna sin stubbe?  

➤ Hur ser det ut vid sjön? Vad 
kan man höra? Vad luktar det? 

➤ Varför tror du att Kurran vill 
lära sig simma? 

➤ Varför tror du att grodan inte 
vill lära Kurran att simma?



JÄMFÖRA 
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDEN 

➤ Vad skulle du tänka om det 
här hände dig? 

➤ Skulle det här kunna hända i 
verkligheten? Varför då?/
Varför inte? 

➤ Har du läst någon annan bok 
som påminde om den här? 
Berätta. 



STIGA UT UR 
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDEN

➤Jag undrar … 

- vad du tyckte om. 
- vad du inte tyckte om. 
- om det var något som 
du inte förstod. 
- om du kan se några 
mönster eller om du kan 
göra några kopplingar.





DANSA EN BOK

https://regionuppsala.se/globalassets/kulturutveckling/dansa-en-bok/
dansa_en_bok_handledning_rev.pdf



FÖRSTAHANDSUPPLEVELSER

➤ Vad flyter och vad sjunker? 

➤ Ett träd under olika årstider 

➤ Spår i naturen 

➤ Bilars konstruktion 

➤ Från frö till planta 

➤ Leta vårtecken 

➤ Undersöka stubbar



LEKMILJÖER

Barn som får möjlighet att 
lära ord i lekande kontexter 
lär sig orden bättre och de 
kommer bättre ihåg orden 
och dess funktioner. 

(Han m.fl. 2005) 



ÅTERBERÄTTA
illustrationer: Moa Graaf, ur Skriva för livet (Heimer, 2021)



LÄSANDE 
FÖREBILDER



SAMTAL
Hur informeras och inspireras vårdnadshavare idag? 

Hur kan bvc, öppna förskolan, biblioteket, förskolan, logopedin och 
elevhälsan tillsammans skapa fler läsande förebilder runt varje barn?



STEG MOT 
ATT BLI EN 

LÄSARE
hur jag håller i en bok, hur jag 
läser och hur jag vänder sidor



SIGNALERA 
BÖCKERS 

VÄRDE



SAMARBETE BIBLIOTEK - FÖRSKOLA



INSPIRERA HEMMEN

➤ Vårdnadshavaremöte med 
tema högläsning 

➤ Högläsning med barn och 
deras vuxna 

➤ Veckans/Månadens/Kvartalets 
bok 

➤ Förskolebibliotek 

➤ Kapprumsbibliotek 

➤ Boktips  

➤ Hur går högläsning till?



BOKRESAN



BOKRESAN

• Lek och läs (0–3 år) 

• Läs och sjung (0-6 år) 

• Ordlek (4–6 år) 

• Res i bilden (0–6 år) 

• Läs och jämför (3–6 år) 

• Jag och alla andra (4–6 år) 

• Jag och min kropp (1–4 år) och 
Upptäck kroppen (3–6 år) 

• Jag och mina känslor (1–3 år) och 
Hjärta och smärta (4–6 år)



VET DU OM 
ATT DU KAN 
FÖRÄNDRA 
DITT BARNS 

LIV?
svenska, arabiska, engelska, 

franska, persiska och somaliska 





TACK!
https://mariaheimer.se/ 

https://forskoleforum.se/ 

https://mariaheimer.se/

