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Stockholm 
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förskolor och bibliotek 
i Stockholms stad

Du som förälder kan göra 
mycket för att stärka ditt barns 
språkutveckling. Högläsning 
är ett bra sätt, gärna på barnets 
modersmål. På biblioteken finns 
böcker på många olika språk.

Vill du veta mer om lässatsningen?  
Besök bibliotekens hemsida: biblioteket.se. Där ligger också filmen 
”Välkommen till biblioteket”. I den får du veta mer om varför det är 
bra med högläsning och vad som kan hända på ett bibliotek.

Stockholm stadsbibliotek november 2015
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10 skäl för 
högläsning!

Skapar trygghet och närhet

Stimulerar språkutvecklingen

Ger lugna stunder

Underlättar läsinlärningen senare

Skapar igenkänning

Ökar självförtroendet

Hjälper barnet att förstå sin omvärld

Roligt och underhållande

Ökar koncentrationen

Övar hjärnan att skapa egna bilder och berättelser



Lässatsningen Stockholm högläser
Samarbete mellan förskolor och 
bibliotek i Stockholms stad

2014 påbörjades lässatsningen: Stockholm högläser ett samarbete 
mellan Stockholms 44 bibliotek och Stockholms förskolor. Målet 
med den långsiktiga lässatsningen är att stärka och utveckla arbetet 
med litteratur och berättande på förskolorna. Satsningen är en del 
av stadens kulturutbud.

På många förskolor har man utsett särskilda läsombud bland 
pedagogerna.  Läsombuden driver vidare arbetet kring litteratur 
och läsning på förskolan tillsammans med sina kollegor. 
Läsombuden deltar i olika träffar som biblioteken ordnar, 
exempelvis studiecirklar, workshops och föreläsningar. 

Biblioteken arbetar också med att utveckla den programverksamhet 
som erbjuds förskolan. Detta för att barn och pedagoger skall 
bli inspirerade, ha kul på biblioteket och att de ska vilja komma 
tillbaka!

Pågår det samarbete på alla förskolor och bibliotek? 
Ja, det pågår samarbete mellan biblioteken och alla kommunala 
förskolor i alla stadsdelar. Under hösten 2015 har det också startats 
samarbeten med stadens fristående förskolor. 

Har lässatsningen och samarbetet gett resultat?
Generellt har det visat sig att de förskolor som har deltagit i 
Stockholm högläser nu:
• läser mer
• pedagogerna gör ett bredare urval av böcker när man lånar 

och läser 
• följer upp läsningen i större utsträckning

Det står också klart att både pedagoger och bibliotekarier har lärt 
sig mycket av varandra inom Stockholm högläser. Många förskolor 
har även jobbat med att förändra läsmiljöerna för att det ska bli mer 
lockande och inspirerande att läsa. Se nedan hur Förskolan Fyren på 
Södermalm förbättrade sin läsmiljö.


