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SLUTSPURTEN FÖR PROJEKTET BERÄTTA, LEKA, LÄSA 
OM NÄRLÄSNING AV BILDERBÖCKER MED SMÅ BARN 
 
 
Nu inleds den fjärde och sista terminen för det unika projektet BERÄTTA, LEKA, 
LÄSA med 1-, 2- och 3-åringar i kommunerna i Sörmlands, Västmanlands och Örebro 
län. Cirka 11 000 barn har deltagit. 
 
Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” genomför den 
fjärde och sista terminen av det unika projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA om närläsning 
av bilderböcker med 1-, 2- och 3-åringar. Det sker i ett nära samarbete med förskolor och 
bibliotek i kommunerna i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Projektet genomförts 
från hösten 2013 till och med våren 2015. Sedan den första terminen har hundratals 
förskolepedagoger, samt bibliotekarier och föräldrar arbetat med projektet. 

Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare. 

Inspirations- och utbildningskonferenser anordnas. En pedagogisk skrift har tagits fram 
som delas ut till de förskolepedagoger som deltar och till barnens föräldrar. Bilderböcker 
med ett rikt språk, uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter har valts ut*. 
Alla barn som deltar i projektet får den bok som avdelningen arbetar med. Böckerna och 
den pedagogiska skriften lämnas till föräldrarna i den egna förskolan 

Denna termin deltar förskolepedagoger och bibliotekarier från kommunerna: Lindesberg, 
Hällefors, Ljusnarsberg, Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta och Trosa. 

Vårens inspirations- och utbildningskonferenser är den 28 januari och 18 mars i 
Lindesberg, den 29 januari och 19 mars i Eskilstuna samt den 4 februari och 16 april i 
Strängnäs. Tiden för varje konferens är kl. 14.00 – 17.00. 

Strängnäs är också den kommun där satsningen inleddes som ett pilotprojekt. 

När sista terminen är genomförd har ca 11 000 barn deltagit. 

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! Arbetet sker – efter pilotprojektet i 
Strängnäs 2009 – i ett samarbete med förskolor och bibliotek. Genom berättande, 
sjungande, lekande och läsande stimuleras barnens språkutveckling. I projektet ingår två 
halvdagars inspirations- och utbildningskonferenser för förskolpedagoger och 
bibliotekarier som arbetar med de yngsta barnen, en pedagogisk skrift för all personal och 
föräldrar och tre bilderböcker varav alla barn får den som småbarnsavdelningen väljer att 
arbeta med. Sakkunniga i projektet är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. 
universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, 
redaktör och barnboksexpert. Projektledare är Läsrörelsen ordförande Elisabet Reslegård, 
med mångårig erfarenhet av landsomfattande folkbildningskampanjer och olika projekt.  



 
 
Målen med projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA är att:  
1. Nå småbarnsavdelningar i de kommuner som ingår i länen.  
2. Öka förskolornas och bibliotekens kunskap om barnlitteratur och litteraturpedagogik för 
små barn.  
3. Stimulera föräldrarnas engagemang.  
4. Utöka och stimulera små barns tidiga möten med litteratur.  
 
En löpande utvärdering görs av docent Barbro Johansson vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborgs universitet och fil. dr. Sandra Hillén 
vid samma institution. De genomför en etnografisk, kvalitativ följeforskning av projektet.  
 
*Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter 
om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna 
Bengtsson 
 
Projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA finansieras till stora delar av Allmänna arvsfonden 
och PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 
 
 
För ytterligare information kontakta Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård,  
tel. 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se 
 
   
Under aktuellt finns:  
Pedagogiska skriften BERÄTTA, LEKA, LÄSA 
Program Lindesberg 28 januari & 18 mars 
Program Eskilstuna den 29 januari & 19 mars 
Program Strängnäs den 4 februari & 16 april 
 
Under pressbilder finns: 
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 
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