
BERÄTTA, LEKA, LÄSA fortsätter sina inspirations- och utbildningskonferenser den 2 

och 3 april  i  Västerås samt 9 april i Eskilstuna och 10 april i Kumla.  Alla dagarna kl 

14.00-17.00. Förskolepedagoger och bibliotekarier från Sala, Västerås, Askersund, 

Halllsberg, Kumla, Laxå, Eskilstuna och Flen deltar. (Se bifogade program!) 

BERÄTTA, LEKA, LÄSA är en fortsättning av ett nära samarbete med förskolor och 

bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn som är upp till tre år, som startade som ett 

pilotprojekt i Strängnäs kommun 2009 och nu utvecklas i alla 31 kommuner i Sörmlands, 

Västmanlands och Örebro län  

-  Läsförmågan och läsförståelsen har gått ner hos svenska barn. Undersökningar visar 

också att andelen föräldrar som läser för sina barn har minskat. Från att 70 procent av 

småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste dagligen för sina barn, är siffran nu nere i 35 

procent. Läsrörelsen arbetar nu intensivt för att under ett antal år lyfta barns språk och 

läsning där projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA är centralt, säger Elisabet Reslegård, 

Läsrörelsens ordförande och projektledare   

Läsrörelsen har under drygt 10 år drivit många projekt där det lek- och lustfyllda 

erövrandet av språket står i centrum. Språkutvecklingen börjar när vi föds.  Men är det 

möjligt för så små barn att ta till sig språket? Javisst! Genom berättande, sjungande, lekande 

och läsande stimuleras barnens kommande språkutveckling. 

BERÄTTA, LEKA, LÄSA genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015.  

Sakkunniga är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms 

universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert.   

En pedagogisk skrift som delas ut till de förskolepedagoger som deltar och till barnens 

föräldrar har tagits fram. Alla deltagande barn får en av tre speciellt utvalda bilderböcker: 

Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer (Rabén & Sjögren), Kanel och 

Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel (Rabén & Sjögren) och Gummi-

Lisa hittar hem av Anna Bengtsson (Alfabeta). 

Efter den första terminen arbetar nu hundratals förskolepedagoger utifrån sina 

erfarenheter med projektet. 

Projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA finansieras till stora delar av Allmänna arvsfonden och 

PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 

För ytterligare information kontakta pressekreterare Li Södermark,  tel. 076-216 07 12 

li.sodermark@lasrorelsen. nu    

Bif. Skriften Berätta, Leka, Läsa för alla detalagare 

Dagschema Västerås den 2 april  

Dagschema Västerås den 3 april 

Dagschema Eskilstuna den 9 april  

Dagschema Kumla den 10 april 



Bilder: Ur Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson 

Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel 

Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer 

 


