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Mål for presentasjonen:
• Hvorfor leser vi for barn?
• Hvordan kan vi forstå inkludering?
• Eksempler på grep som kan bidra til inkluderende lesepraksiser

Å lese sammen

• I barnehagen skal barna få mulighet til å
erfare ulike formidlingsmåter av tekster
og fortellinger, som kilde til estetiske
opplevelser, kunnskap, refleksjon og
møter med språk og kultur.

God
skjønnlitteratur
gjør noe med oss
• Styrt av skrift og bilder skaper
leseren av sine egen tanker og
følelser en ny tekst, som for han
eller henne er det litterære
verket. (Solstad, T. 2016, s. 16).

Å lese utvikler også språket
• Høytlesing med barn er sentral for
å fremme tidlig litterasitet (Liv Gjems,
2016)

Form

• Dialogisk lesing har god effekt på
språkutvikling (Melby-Lervåg, M. & Lervåg,
A., 2014)

• Barn der foreldre rapporterte å lese
høyt mer en 15-30min pr. dag, ble
rapportert til å ha en økning i
reseptivt vokabular sammenlignet
med jevnaldrende barn «før
lockdown» (Kartushina, N. m.fl., 2021)

Bruk

Innhold

• Samtaler er den mest sentrale
aktiviteten i barnehagebarns
tilegnelse av tidlig litterasistet, og
barnas egen språklige aktivitet er
avgjørende for hva de lærer av
ord og om språk (Gjems, L., 2016)
• Rike forklaringer av ord barn
møter i leseaktivteter er en
effektiv måte å lære utvalgte ord
for yngre som lærer et andrespråk
(Rogde, Melby-Lervåg &
Lervåg, 2016).

Samtalen i leseaktiviteten
er viktig

• Det er sammenheng mellom et
godt og tidlig språkmiljø og god
vokabularutvikling.
Vokabularutviklingen har stor
betydning for barns
språkutvikling. (Hansen &
Broekhuizen, 2018).

Leselyst hos alle
• Flerspråklige; Tabors doble dilemma
(1997)
• Barn som har utfordringer med språket,
ser ut til å velge vekk
språkstimulerende aktiviteter.
(Stangeland, E., 2017)
• Antall bøker I hjemmet har en positiv
sammenheng med leseferdigheter
(Solheim, R.G., & Tønnesen F.E., 2003)
• Gutter og jenter ser ut til å velge ulik
litteratur

inkludering
Fellesskap/
Fellowship

Deltagelse/
Participation

Medvirkning/
Involvement
(democratization)

Utfordringen er å sikre
Utfordringen er å
Utfordringen er å
Verdi, ideologi, politikk
deltagelse.
sikre felleskapet.
sikre medvirkning.
Alle barn/elever skal
Alle barn og elever
Alle stemmer skal
ha mulighet for direkte
skal tilhøre en
høres. Alle skal
Kommune
engasjement i
kunne bli orientert,
Organisering og vilkår gruppe/klasse slik
meningsfylt aktivitet.
at de får ta del i det
få uttale seg, og
Det forutsetter at det
sosiale livet
påvirke det som
legges til rette for at
Barnehage/ Skole sammen med alle alle både skal kunne gi gjelder deres egne
andre.
interesser
Praktisk handling
og få.

Utbytte/
Benefit

Stat

Utfordringen er å
sikre utbytte.
Alle barn/elever skal
ha rett til en
opplæring som er til
gang for dem, både
faglig og sosialt.

Eksempler
på ulike måter å
lese på
• Førlesing
• Å lese med konkreter
• Å lese bilder eller tekstløse
bøker
• Repetert lesing
• Å lese bøker med repeterende
mønstre
• Samtalen som arbeidsform
Bilde fra Loen barnehage: vinner
av Leseprisen 2015

Sikre tilgangen til bøker og
valgmuligheter

Formidling
• Tilpasse språket til der de er
- fra mer muntlig fortelling til tekstnær
lesing

• Å holde på interessen under lesingen
- stemmebruk, dramatisere eller invitere
barna inn til å delta

Barns deltakelse
under lesingen
• Barns initiativ til samtale
under lesing
• Oppmuntre til deltakelse via
spørsmål

Kulturelle fellesreferanser

• Barnas
fellesreferanser hentes
fra deres barnekultur
• Barnekulturen påvirkes
av et stort mangfold
kilder
• Boklesing i barnehagen en inkluderende praksis
med tilgang til
barnegruppas
fellesreferanser

Hva er en god bok?
• Avhengig av hvem leseren er og
leserens interesser
• Vurdere det språklige potensialet i
boken utfra barnas nivå og behov.

• Tips: Et didaktiske vurderingsverktøyet VEBB for
bildebok-app. http://vebb.uis.no/
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