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Sammanfattning 

 
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur högläsning och berättande sker på några 

förskolor samt hur berättelseböcker används. Syftet är också att undersöka vilken betydelse 

högläsningen har för förskolebarnen. Jag har genom kvalitativa intervjuer undersökt 

 vad sex pedagoger från olika förskolor anser att berättande samt högläsning ger barnen på 

förskolan.  

 

Genom mina intervjuer kom jag fram till att på förskolorna är högläsning och berättande en 

viktig del av verksamheten. Dessa stunder av berättande och läsande på förskolorna är något 

som sker mer eller mindre dagligen. Högläsning och berättande är något som stimulerar bland 

annat språket, intresset för ord, fantasin, skapandet och kommunikationen. Hur pedagogerna 

genomför lässtunden och kommunicerar med barnen är av stor betydelse för barnens framtida 

läsintresse och deras språkutveckling. Berättelseböcker finns tillgängliga för barnen och är 

något som flitigt används. 

 

 

Nyckelord: Högläsning, berättande, förskolan 
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1. Inledning  

 
”Allting startar med de yngsta barnen i förskolan! 

 Här finns jordmån för barns aptit på berättelser.  

Förskoleläraren kan lära barn älska böcker” 

( Lindö.2005 S.23) 

 

Under min tid på lärarutbildningen har jag fått en inblick i läsningens stora betydelse samt i 

det lärande som medföljer. Ser man till forskningen så belyser den hur viktigt det är med tidig 

språkstimulering och hur det kan bli verklighet genom högläsning för barn i tidig ålder. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag fått se hur berättelseböckerna har en given 

plats i förskolorna samt att läsning är något som sker mer eller mindre dagligen. Berättande är 

något som funnits sedan urminnes tider, berättande sker i många olika former och förändras 

genom tiden. Att få höra sagor, bläddra i en bok eller höra vuxna berätta fritt är inte alltid en 

självklarhet för alla barn. Men på alla förskolor finns någon form av berättande, böcker finns 

oftast lätt tillgängliga och sagan finns alltid nära tillhands. Att kunna förmedla en del av det 

berättandet i tidig ålder anser jag har en stor betydelse för hur man sedan i livet förhåller sig 

till böcker. Berättandet i förskolan handlar om att skapa en stund tillsammans där man vill 

förmedla en trygghet samt ett sätt att få barnen att lära sig lyssna. 

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 10) anges det att verksamheten ska stimulera och utmana 

barnen i deras utveckling och lärande. Genom böcker och högläsning får barnen många 

läsförberedande kunskaper inför läsinlärning. Sterner & Lundberg (2011) menar att genom 

högläsning så får pedagogen och barnet mötas i en gemensam värld, barnen får ta emot 

skriftspråket mer varsamt samt att barnens fantasi stimuleras. Men de får även lära sig 

språkliga uttryck samt ord som inte finns i det vardagliga språket, de vidgar ordförrådet samt 

att det blir en social inlärningsprocess. Fördelarna med att läsa för barnen är oändligt många 

och ju mer jag som pedagog är aktiv ju mer får barnen ut av det. Jag har alltid varit intresserad 

av berättande och sättet det kan fängsla och stimulera barn som vuxna. Astrid Lindgren ska ha 

sagt: 
”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. 

Barn skapar mirakel när de läser. 

Därför behöver barn böcker." 

(www.astridlindgren.se) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur högläsning och berättande sker på 

några förskolor samt hur berättelseböcker används. Syftet är också att undersöka vilken 

betydelsehögläsningen har för förskolebarnen.  

 

Mina frågeställningar är: 
  

1. Hur och när sker högläsning på förskolan? 

2. Vilka olika former av berättande förekommer på förskolan? 

3. Hur används berättelseböcker på förskolan? 

4. Vad har högläsning för betydelse för barnen? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

För att kunna undersöka studiens syfte och forskningsfrågor är det är viktigt att ha en 

bakgrund att stå på för att kunna göra en korrekt efterforskning angående berättelseböckernas 

användning och högläsningens betydelse. Jag har därför valt att titta närmare dels på 

läroplanen dels på forskning i området.  

 

2.1 Läroplanen och styrdokument 
 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling.” (Lpfö98. Rev 10. S. 7) 
 

I läroplanen för förskolan rev finns det strävansmål som man som pedagog ska försöka sträva 

att uppnå för barnen. När det handlar om böcker och läsningen står det: 

 

 Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

och försöka förstå andras perspektiv, 

 Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

orden, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra,  

 Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktion. (Lpfö98 rev 10. S 10) 

Det är genom pedagogen som dessa kan bli möjliga, deras uppgift är att stärka och 

uppmuntra.  

 

2.2 Sociokulturell teori om språk 

 
Det finns olika teoretiska perspektiv angående hur språkinlärning sker hos barnen. Den 

sociokulturella teorin som Svensson (2009) redogör för, förklarar hur språkutveckling är 

beroende av olika förhållanden, biologiska och sociala. Vygotskij menar att språkutveckling 

inte är bunden till den kognitiva utvecklingen utan att språket är åtskilt från tänkandet. Inom 

sociokulturella teorin anser man att: 

 
”Språket är beroende av den kultur barnet lever i och speglar 

därför kulturen. Barnets språk är från början socialt och inriktat på 

kommunikation.” (s.33) 

 

Den Sociokulturella teorin menar att utvecklingen stimuleras genom interaktion mellan vuxna 

och barn samt att leken bidrar till viktiga möjligheter för språkinlärning. 

 

2.3 Högläsning 

 
”Att högläsa är att ge röst åt det som är skrivet, för att ändra röst från 

talspråk till skriftspråk” (Körling. 2012) 

 
De flesta barn har någon gång blivit lästa för och det börjar ofta i hemmet. Genom högläsning 

får barnet höra hur orden får mening i ett sammanhang, de får höra ord som aldrig uttalats 

förr menar Körling (2012). Vidare framför hon att om den vuxne dessutom stannar upp och 

låter barnets funderingar komma fram blir högläsningen mer produktiv. Högläsning handlar 
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inte bara om böcker menar Körling (2012) utan även om det vardagliga läsandet som finns 

runtomkring oss. Hon menar att läsa ord på t.ex. skyltar är en sorts högläsning som man gärna 

ska ta tillvara på. 

 

Med hjälp av högläsning lär sig barnet att höra hur en berättelse börjar och slutar, de får lära 

sig om hur samtal genomförs, hur man får svar på frågor, hur rösten kan ändras från sorgsen 

till ledsen, när man är arg eller rädd. Barnet får en känsla av hur man kan viska, skrika och 

sen bli som vanlig igen menar Körling (2012). Vidare menar hon att under läsandets stund 

sker det mer än bara läsningen, genom att barn lär sig upptäcka, lyssna, möta det ruggiga 

tillsammans med andra, se lösningar och  kunna avsluta läsningen när man helst vill. 

Svensson (2009) skriver att genom högläsningen så bidrar det till flera gynnsamma situationer 

för språkutvecklingen. Man lär sig se skillnad på bild och text. 

 

Ekström (2004) skriver ”När vi högläser för barn ger vi dem en kärleksgåva” (s.44) hon menar att 

vi ger barnen mer än bara ord, genom att sätta sig ner och läsa för barnet och ge barnet tid att 

vara i stunden, så ger pedagogerna sin egen tid och närvaro. Lundberg (2006) anser att det 

mest betydelsefulla med högläsningen för barn är att skapa intresse för läsning. Även 

Svensson (2009) skriver om den gynnsamma högläsningen för barns språkutveckling, inte 

bara ordförrådet utan en upplevelse för språk, samt att barnen får ett intryck vad läsning är 

och berättelsens uppbyggnad. I förskolan finns möjligheter att stimulera barnens språk på 

olika vis och högläsningen är en del av detta. Även Taube (2007) understryker att 

högläsningen har en god inverkan på språket. Hon betonar att barn som fått ta del av 

högläsning får en inblick i vad böcker kan erbjuda, så som spänning och glädje, samt att det 

kan bidra till lusten att lära sig själv i slutändan. 

 
”För att barn skall kunna tillägna sig ett rikt språk är det väsentligt att 

de tidigt får ta del av böcker. Vuxnas högläsning för de små barnen är 

därför av stor betydelse.” (SOU 2002:27, S. 285) 

 

I en statlig utredning säger man att förskolor har en viktig roll i förmedlande av böcker 

eftersom många barn börjar förskolan redan i tidig ålder. De fortsätter och menar att det är 

viktigt att läsningen får fortsätta upp i högre åldrar då det ger större ordförråd, nya 

funderingar samt kulturupplevelser, “kort sagt utvecklas vårt språk och gör att vi växer som 

människor.”(SOU,2002:27, s 285) 

 
”Allting startar med de yngsta barnen i förskolan! Här finns jordmån 

för barns aptit på berättelser. Förskoleläraren kan lära barn älska 

böcker” (Lindö. 2005. S.23) 

 

Högläsning handlar om att vara närvarande och tillsammans, där tiden finns till att bli hörd 

och låta barnen bli hörda och vara delaktiga utifrån deras egna erfarenheter och tankar menar 

Sterner & Lundberg (2011). De fastställer vidare att högläsning för barn är inget som är 

enkelt, det gäller att kunna fånga barnen och att det kan göras med hjälp av att läsa 

uttrycksfullt med rätt takt och ton. Det gäller att kunna lyssna in barnen och deras behov, att 

vara lyhörda för deras tankar utan att själv tappa tråden. Lundberg (2006) har skrivit ner de 

sex fördelar han anser högläsning har: 

 

 De skrivna orden stimulerar läsaren att uttala orden tydligare än vid samling 

 Barnen får möta nya ord som de inte möter i vanliga samtal 

 Barnen får möta skriftspråkets egenart  

 Barnet får en bild av hur en berättelse byggs upp 
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 Barnens intresse för läsning och litteratur stimuleras 

 Barnen får öva på att vara uppmärksamma och koncentrerade 

(S. 41) 

 

Sterner & Lundberg (2011) skriver att i olika undersökningar har man klargjort att det är 

mycket olika hur pedagoger samspelar med barnen vid högläsning. De hänvisar också till 

studier som visar att ett mer aktivt samspel med barnen vid högläsning bidrar till att barnen 

får en mer språklig stimulens.   

 

Sterner & Lundberg (2011) menar att pedagoger vid högläsning ska tänka på följandepunkter: 

 Bekanta sig med sagan 

 Stimulera fantasin före 

 Utforma en stund av närhet och förtrolighet 

 Läsa med inlevelse 

 Ha ögonkontakt 

 Använda bilderna för att skapa stämning  

 Prata om ordens betydelse 

 Skapa samhörighet mellan texten och barnets erfarenheter 

 Utmana barnet att ställa frågor och funderingar. 

(S. 26) 

 

När det handlar om högläsning så ska det ske regelbundet menar Granberg (1996) samt att 

man ska välja en lugn och avskild plats där det inte blir några yttre störningsmoment. 

Granberg fortsätter och säger att man ska tänka på tiden då berättandet utförs så att alla är 

pigga för berättandet samt hur man sitter så att alla kan se bilderna. Även Dejke (2006) 

skriver om detta, att man gärna kan använda sig av dockor eller andra artefakter för att fånga 

barnen. Även rösten och kroppsspråket har betydelse. Körling (2012) menar att när vi 

högläser så använder vi oss av en berättarröst. Vilket betyder att vi får textläsarröst, där man 

gör varje ord tydlig. Körling (2012)säger att högläsa handlar om att ge röst till det skrivna, att 

ändra rösten från talspråk till skriftspråk. 

 

2.4 Berättande 

 
”Människan är en berättande varelse. Sedan tidernas begynnelse har 

människan muntligt berättat för varandra om vad det innebär att vara 

människa” (Lindö. 2005. S. 51) 

 

I det muntliga berättandet blir det en personlig kontakt mellan den som berättar och den som 

lyssnar menar Lindö (2005). Att berätta är stimulerande, det skapar en kontakt samt en 

gemenskap mellan berättaren och lyssnaren menar Dejke (2006). Hon anser att berättande kan 

ske när som helst. Samt att berättande ibland kan bli enklare än med en bok t.ex. i bilen eller 

ute i skogen. Ekström (2004) menar att berättande är något som inte är lika bundet som när 

man läser en bok. Hon fortsätter och säger att berättande har många fördelar genom att man 

kan nyansera och ändra riktning på berättandet utifrån lyssnarnas reaktioner. Vidare menar 

Ekström (2004) att det är lättare att avbryta i berättande för att sedan kunna improvisera med 

barnen kring deras intresse utifrån berättandet. Berättande är enkelt, det handlar om det 

vardagliga menar Dejke (2006). Vidare säger hon att berättande handlar om att berätta utifrån 

den livsvärd barnen är i t.ex. nallen som blir borttappad. 
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Något som är viktigt att understryka är att berättande och högläsning inte är detsamma. När 

man talar om högläsning handlar det om en läsförberedande och språkstimulerande aktivitet. 

Barnen får höra textspråket medan barnen vid berättande hör talspråk. Westerlund (2009) 

uttrycker dessutom att genom upprepning av böcker genom högläsning så lär sig barn att se 

den röda tråden i berättelsen och att det i sin tur har positiva effekter för språkutvecklingen. 

Ett tidigt möte med boken har således en positiv effekt på barnets språkutveckling, medan 

berättande i stället handlar om mötet med barnen säger Ekström (2004). Dessutom uttrycker 

hon att genom berättande så återskapar vi händelser barnen varit med om eller saker som ska 

ske. 

 

2.5 Språket 
 

Sterner & Lundberg (2011) menar att redan som foster får barnet höra samt ta del av språket 

genom ljuden utanför och i magen men även genom att höra mammans röst. De påstår vidare 

att spädbarnet sedan det fötts kontinuerligt får höra talande ord från föräldrar och andra 

vuxna, detta kan i sin tur ge en känsla för hur språk är uppbyggd och dess klang.  

Körling (2012) utrycker att det är genom olika relationer mellan den vuxne och barnet som 

barnet lär sig språk, genom bekräftelser från den vuxne så lär sig barnet. Hon menar att 

genom relationer samt gemenskap så skapas det muntliga men även det skriftliga språket. 

Även Ekström (2004) belyser det tidiga samspelet mellan barn och vuxna genom 

kontinuerligt språkbruk så får barnet ett vidare och djupare förståelse både gällande i språket 

och det kroppsliga. Ekström (2004) menar vidare att ”det viktigaste i språkutvecklingen är 

samtalet.” (s.9) 

 

Sterner & Lundberg (2011) beskriver hur de genomförde en undersökning om det språkliga 

samspelet emellan pedagogerna och barn, genom att studera hur många gånger ett barn 

tilltalade en pedagog, men även hur många gånger pedagogerna tilltalade barnen. Av denna 

undersökning kunde Sterner & Lundberg (2011) se att de barn som tilltalade pedagogerna var 

oftast de barn som i sin tur blev mest tilltalade av pedagogerna. Sterner & Lundberg (2011) 

fortsätter och säger att denna undersökning har betydelse för språksamlingar, då en del barn är 

mer framåt och kreativa så reagerar vuxna positivt på det och ger dessa barn mer 

uppmärksamhet än de barn som är försiktiga. Sterner & Lundberg (2011) skriver vidare att 

man som pedagog bör tänka på hur och vilka barn man tilltalar mer eller mindre, för de menar 

att det är oftast de barn som är försiktiga som kan behöva det mesta stödet och 

uppmärksamheten.  

 

2.6 Läsning i ett historiskt perspektiv 

 
Allt har en historia, även bilderböcker och barnlitteraturen. Innan böcker fanns för barn så 

använde man sig av det fria berättandet från vuxna till barn, det handlade om att lyssna på vad 

de vuxna hade att berätta, så som folksagor, fabler och kyrkliga berättelser. (Granberg, 1996) 

På 1700-talet blev läsning mer vanlig i medelklassen, under denna tid uppkom de första 

barnböckerna. Det var mer som läroböcker över hur man skulle uppföra sig i samhället, olika 

fabler. Boëthius (1996) menar att en av orsakerna till barnlitteraturen i modern mening växte 

fram och fick fäste på 1700-talet var för att man ville ge barnet något bättre att läsa än det som 

fanns tillgänglig eftersom det var mer vuxenrelaterat. Boëthius (1996) poängterar att under 

mitten av 1800-talet växer sig barn och ungdomsböcker sig starkare, i och med det så 

expanderade bokmarknaden, synen på böcker ändrades än om det fortfarande är svårt att 

skilja på vad som är barnlitteratur och vuxenlitteratur.  
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Hellsing (1999:26) skriver att barnlitteratur har fyra huvuduppgifter: 

 Att lära barnet behärska språket. 

 Att orientera sig i tiden och rummet. 

 Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om 

den enskildes förhållande med omgivningen – berätta om relationer mellan oss 

människor. 

 Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – 

själva livskänslan  

 

2.7 Pekböcker och bilderböcker 
 

I pekbokens utformning handlar det om ett enkelt utförande med en eller möjligen två bilder 

på var sida. Oftast enstaka ord eller inga alls. En pekbok är oftast av ett tåligare material då de 

är riktad till de yngsta barnen. I en pekbok handlar det om att ha bilder som är enkla och 

barnet kan relatera till. Westerlund (2009) skriver att pekboken bör ha en kort ”glansperiod” 

att man ska efter ett tag börja introducera bilderböcker med enkla och vardagliga handlingar. 

 

Bilderböcker är böcker med mer text, böckerna har fortfarande bilder men de kan vara mer 

detaljrika. Förhållandena mellan bilden och texten är ofta varierad, att i bilderboken så 

utmålar bilderna kända som okända miljöer, nutid och dåtid skriver Dejke (2006). 
 

2.8 Sagan 
 

Enligt Ekström (2004) är sagan troligtvis urgammal. Granberg (1996) menar vidare att termen 

saga endast borde användas när det handlar om folksagor och konstsagan, men menar sen att 

hon själv utökar begreppet till att inkludera alla berättelser för de små barnen. Inom sagans 

värld finns folksagan och konstsagan och dessa är två olika sagoformer. 

 

Konstsaga är skriven av en författare och skapades i modern tid skriver Lindö (2005). 

Ekström (2004) menar att konstsagor är något som uppkommit genom en författare t.ex. 

Astrid Lindgren. En konstsaga har hämtat sitt stoff och form från folksagan men med ett annat 

språk medvetenhet och personteckning. Sagan är bara på låtsas och därför aldrig riktigt farlig. 

 

Folksaga är något som uppkommit genom muntlig diktning och har förts över från berättare 

till åhörare genom tiden och har ofta en levnadsvisdom säger Lindö (2005). Författaren menar 

vidare att en riktig folksaga är som en psykologisk bilderbok där lyssnarna blir medskapande 

på det inre planet. Ekström (2004) menar att folksagan har ett okänt ursprung och har 

överförts muntligt under många århundranden, samt att sagorna var mer för vuxna än barn.  

 

Flanosagan är sagor som ger barnen en möjlighet att se sagan (Granberg, 1996). Ofta används 

tredimensionella figurer utklippta i papper som klistras på flanopapp. Granberg menar att de 

flesta sagor kan omvandlas till flanosagor 

 

2.9 Boklådan 

 
I vissa kommuner, vilket också gäller den kommun där empirin för detta examensarbete har 

insamlats, kan man på förskolor samt skolan beställa böcker i något som kallas boklådan. Det 

innebär att jag som förskolelärare kan beställa en låda med utvalda böcker för t.ex. temaarbete 

eller annat utföranden. Dessa boklådor beställs över nätet, när pedagogerna gör en beställning 



 9 

 

så skriver de vad för böcker de är ute efter eller tema samt ålder på barnen. De kan även välja 

böcker själva om de går till det berörda biblioteket som utför denna tjänst . Boklådan kommer 

levererad med internposten. 

 

3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
 

Vid insamling av forskningsmaterial så valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer utmärks genom sina enkla och raka frågor och att 

de i sin tur ger komplexa och innehålsrika svar. Han säger vidare att dessa svar sedan ger 

rikligt med matreal att arbeta med. Anledningen till att jag valde att använde mig av detta sätt 

att söka svar på mina forskningsfrågor var att jag ville genom pedagogerna få en bild över hur 

de använder sig utav berättelseböcker på de olika förskolorna samt avdelningarna. Jag ville 

också höra deras åsikter om högläsning för barn. De intervjufrågor jag använde mig av gjorde 

jag i förväg med anknytning till den litteratur jag läst. 

 

3.2 Urval 
 

Jag valde att genomföra intervjuerna med sex pedagoger på tre olika förskolor. Jag valde att 

fråga de förskolor som jag själv varit nyfiken på i min kommun samt en där jag haft 

verksamhetsförlagd utbildning. Vid varje förskola så intervjuade jag två pedagoger på olika 

avdelningar, detta för att se eventuella skillnader i användningen av berättelseböcker mellan 

de olika förskolorna samt avdelningarna. Jag valde att genomföra intervjuerna på olika 

områden i kommunen för att få en större inblick av användning av böcker på förskolan. 

 

Vid förfrågning om deltagande besökte jag två av förskolorna och berättade vem jag var samt 

mitt syfte med mina intervjuer, den tredje förskolan tog jag kontakt med via telefon. 

Förskolorna fick själva bestämma vilka av pedagogerna som skulle delta. 

 

På första förskolan ville pedagogerna prata ihop sig först så vi bestämde att jag skulle höra av 

mig ett par dagar senare. Vid senare kontakt tackade de ja och vi kunde boka in ett 

intervjutillfälle. Den andra förskolan ville gärna vara delaktig och jag kunde genast boka två 

tider för intervjuer. Den tredje förskolan tog jag kontakt med genom telefon då jag varit där 

tidigare och redan tillfrågat pedagogerna om de ville vara delaktiga.  

Innan jag gick ut för att fråga förskolorna så hade jag sammanställt ett följebrev som jag 

lämnade på de två första förskolorna, där hade jag skrivit syftet med intervjuerna samt mina 

kontaktuppgifter (bilaga 1). På den tredje förskolan lämnade jag följebrevet vid 

intervjutillfället. 

 

De pedagoger jag intervjuade var alla kvinnor, fyra av dessa var förskolelärare och en var 

barnskötare. De hade arbetat olika länge i förskolan. Några hade under en period jobbar med 

annat.  Jag kommer att använda mig av benämningen pedagoger för förskolelärarna under 

arbetets gång. Jag har valt att använda mig av bokstäver vid fingering av informanterna. 

 

 A – Har arbetat som förskolelärare i 24 år. Arbetar nu i en barngrupp med  

åldrarna 1-3år. 

 B – Har arbetat som förskolelärare i 18 år. Arbetar nu i en barngrupp med  

åldrarna 3-4 år. 
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 C – Har arbetat som barnskötare i 34 år. Arbetar nu i en barngrupp med  

åldrarna 1 ½ -3 ½ år. 

 D – Har arbetat som förskolelärare i 31 år. Arbetar nu i en barngrupp där alla  

barn är 4 år. 

 E – Har arbetat som förskolelärare i 32 år. Arbetar nu i en barngrupp med  

åldrarna 1-5 år. 

 F – Har arbetat som förskolelärare i 24 år. Arbetar nu i en barngrupp med  

åldrarna 1-3 år 

 

3.3 Genomförande 
 

Jag började med att samla på mig litteratur, fakta och tidigare forskning som hade betydelse 

för min egen forskning. Jag tog kontakt med de förskolor som jag ville göra intervjuer med 

genom att besöka två av förskolorna samt att ringa till den tredje förskolan. Jag lämnade 

därefter ett följebrev där det stod vad mitt syfte med intervjuerna var, hur studien skulle 

genomföras samt att deltagarna i studien skulle få framträda anonymt i den redovisade 

studien. I följebrevet angavs också mina kontaktuppgifter. 

 

Förskolan jag kontaktade genom telefon hade jag sen tidigare kontakt och visste om deras 

deltagande, så vi bokade tider för intervjuer över telefon. En av förskolorna bad om att i 

förväg få ta del av intervjufrågorna, detta ansåg jag inta vara något problem och överlämnade 

dem en vecka före intervjun. Varje intervju skede på respektive förskola, jag lät varje pedagog 

själv välja plats/lokal för intervjun. Trost (2005) skriver att miljön för intervju ska vara så 

ostörd som möjligt och att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Jag började med 

samma frågeställningar till samtliga pedagoger men att frågornas ordning kunde sedan skilja 

sig under intervjuernas gång beroende på pedagogens svar 

 

Genom intervjuerna använde jag mig av en diktafon samt papper och penna, detta var något 

som jag informerade de berörda pedagogerna om, både genom följebrevet jag lämnade vid 

besöken (bilaga 1) samt innan intervjuerna. Trost (2005) skriver att användning av 

bandspelaren kan underlätta vid intervjuer men att många inte vill bli inspelade och det skall 

man då acceptera, ett nej är ett nej. Han lyfter även vidare att många kan känna sig besvärade 

och hämmade men att de flesta dock vänjer sig efter ett tag. Detta är något jag hade i åtanke.  

 

 

3.4 Analysbeskrivning 
 

Jag lyssnade till inspelningarna och att gå igenom anteckningarna direkt efter genomförandet, 

då det ännu var aktuellt i minnet. Alla intervjuer sammanställde jag i ett dokument. Trost 

(2005) menar att när man analyserar kvalitativa intervjuer så måste man först läsa det man 

skrivit ut samt fundera över vad man såg och hörde under intervjuns gång.  Efter att ha samlat 

ihop allt intervju material så kunde jag börja analysera dessa svar gentemot litteraturen. 

 

3.5 Forskningsetik 

 
Vetenskapsrådet (2012) skriver om dessa fyra forskningsetiska grundregler som jag har 

tillämpat i studien: 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
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 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall försvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. 

 

Innan intervjuerna hade jag utformat ett följebrev där jag förklarade mitt mål och syftet med 

studien. Trost (2005) anser att den intervjuade från början bör få veta att det råder 

tystnadsplikt, att de inte behöver svara på alla frågor och att de när som helst kan avbryta 

intervjun. Detta var något som jag hade i åtanke och framhöll i förfrågan om medverkan samt 

i följebrevet.   

 

3.6 Studiens trovärdighet 
 

I en kvalitativ studie som i detta fall, är ambitionen enligt Patel och Davidsson (2003) att 

utforska företeelser samt att tolka och förstå. De kvalitativa intervjuerna om sex informanters 

syn på högläsning i förskolan utgör underlaget för studien. Informanternas svar och 

resonemang i förhållande till studiens syfte och frågor, framstår som relevanta och trovärdiga.  

Observation av användningen av böcker samt högläsningssituationer hade givit studien ett 

större djup och bredd, men med den begränsade tid som gäller för examensarbetet var 

observationer inte möjliga att utföra. 

 

4. Resultat 
 

Jag har kategoriserat intervjufrågorna i följande teman:  

Tema 1: Pedagogernas åsikter om styrd samt spontan läsning. (Intervjufrågorna 3 och 4) 

Tema 2: Tiden för läsandet. (Intervjufrågorna 5,6,13,14 och 15.) 

Tema 3: Läsningens mångfald och utformning. (Intervjufrågorna 7,9 och 12.) 

Tema 4: Hur sker läsningen. (intervjufrågorna 8,10 och 11.) 

Tema 5: Högläsningens betydelse enligt pedagogerna. (Intervjufrågorna 16 och 17.) 

Under intervjuns gång kom nya frågor upp och de redovisas under Tema: Övrigt. Efter 

redovisningen av resultatet i de olika temana följer en sammanfattning utifrån 

forskningsfrågorna. 

 

4.1 Pedagogernas åsikter om styrd och spontan läsning  
Intervjufrågor 3,4 

 

Genom intervjuerna så har jag fått en inblick i hur förskolan samt pedagogerna utformar och 

hittar tiden för läsningen i vardagen, samt vilken betydelse informanterna anser att 

högläsningen har för barnen. De förskolor jag besökte samt de pedagogerna som jag 

intervjuade läste alla för barnen på förskolan och det var något som oftast skede någon gång 

under dagen. Den läsning som sker är antingen spontan eller planerad. Vid temaarbeten så är 

det pedagogerna som väljer ut de böcker som ska användas, men att det oftast sker utifrån 

barnens intresse och med läroplanens strävansmål i åtanke. Emellertid så hade de flesta 

förskolorna/pedagogerna antingen morgonläsning eller läsvila under veckans alla dagar och 

den ses som planerad. D menade att lite planering är det från morgonen genom att man 
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började med att sitta ner och lyssna på en bok. A sa att de brukade använda sig av flanosagor 

vid samlingar och att den var en planerad stund. 

 

De planerade lässtunderna är enligt informanterna när det handlar om temaarbeten och att den 

vardagliga läsningen som sker på morgonen eller under vilan är mer en spontan läsning. Den 

spontana läsningen är något som kan ske flera gånger under dagen och då är det oftast barnen 

som kommer med böckerna och vill bli lästa för eller när pedagogerna ser att det behövs en 

lugn stund. Pedagogerna anser att det är tidsbrist och svårt att hitta stunden för läsning. De 

menar att det är så mycket annat som ska hinnas med och att då blir läsningen lidande ibland. 

B tyckte att hon inte hade lika bra tillfällen för läsning som förr, hon viste inte om det hade 

med tiden eller om hon inte var lika bra på att tillvara på tillfällena. D tyckte även hon att det 

är svårt att få till bra stunder när det är så många barn. Det sker en hel del spontan läsning på 

förskolorna och att den kan ta uttryck på olika sätt och tillfällen. Att läsa är naturligt på 

förskolorna och något som är uppskattat av såväl pedagogerna som av barnen.  

 

4.2 Tiden för läsandet 
Intervjufrågor 5,6,14,13,15. 

 

Tiden för läsningen sker olika på varje förskola, den vanligaste tiden är på morgonen när 

barnen anländer till förskolan, informanterna vill skapa en mysig, stillsam stund tillsammans 

med och för barnen. Under resterande delen av dagen kan läsandet ske före eller efter lunch 

samt vid den så kallade eftermiddagsvilan. Störst andel av läsningen sker när barnen själva 

kommer med böcker. De flesta av pedagogerna ansåg att barnen själva skulle välja böckerna 

vid läsningen så länge det inte handlade om temaarbeten. E menade ”att om ett barn ville 

höra en saga fem gånger så fick man läsa den fem gånger”. Hon menade att det står tydligt i 

läroplan att man ska utgå från barnen.   

 

Alla förskolor hade böckerna på ställen som var lättåtkomliga för barnen, visa hade lådor vid 

soffan, tavellister i rätt höjd, väghyllor och utdragslåda under soffan. Många av de böcker som 

fanns på förskolorna var sådant som kommit med förskolan, en förskola hade fått varit med i 

ett projekt där de fick ett stort antal böcker som de sedan delat upp på avdelningarna. Även 

genom biblioteket har de möjlighet till att byta ut böcker bland annat med boklådan. 

Pedagogerna ansåg att boklådan var bra och något de nyttjade kontinuerligt. 

 

4.3 Läsningens mångsidighet 
Intervjufrågor 7,9,12  

 

När det handlar om läsning och framför allt högläsning så handlar det om att fånga barnens 

uppmärksamhet menade samtliga informanter. A sa att oftast så kan ett barn vilja bli läst för 

och att det ofta resulterar att fler av barnen blir nyfikna och ansluter sig. Pedagogerna menar 

att miljön man läser i har stor betydelse för att få en bra stund tillsammans. Rummets 

utformning har en viktig betydelse när det handlar om läsning, hur de sitter, var de sitter och 

hur stor barngruppen är. Men även att det inte blir något yttre störningsmoment är av stort 

värde för pedagogerna när de läser för barnen.  

 

Informanterna var eniga om att den bästa läsningsstunden blev när de fick sitta tillsammans i 

en soffan eller något annat mysigt och ombonat ställe för att kunna ha barnen nära sig. Men 

det är inte alltid möjligt då lokalerna kan vara små eller inte rätt rustade för att få lugn och ro 

under läsningstunden. B förklarar att de sitter i soffan på avdelningen men att det bara är en 

två sittsig och det inte är optimalt. Även F uttrycker att det inte är optimalt för läsning då ena 
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soffan står i stora  rummet fullt med kuddar och klossar och den andra där det är mer pyssel 

och puzzel. När det handlar om rummen så var de några av pedagogerna som sa att de också 

brukar använda förskolans utegård det såkallade “uterummet” för läsandet. Både D och A 

framhöll att de brukade läsa ute på gården, men även i skogen. 

 

Vidare framhölls de inte är bara bokläsandet i förskolan utan även sagor, fritt berättande, 

flanosagor, sagopinnar, sago/bokpåsar, berättande med artefakter och inte att förglömma det 

allmänna fantasiberättande. D använder sig mycket av fantasi berättandet och ofta med hjälp 

av en sagopinne, hon berättade vidare att barnen blev mer fascinerade av att lyssna på när hon 

berättade fritt och att det brukar bli bättre än med en bok. D menar att hon ofta använder sig 

av det fantasi berättandet och att det är väldigt populärt bland barnen och att dessutom så har 

barnen själva blivit intresserade av att berätta fritt, både för kompisarna och för pedagogerna. 

Allt berättande är av vikt anser pedagogerna både det vardagliga och det som sker vid 

läsningen.  
 

4.4 Hur sker läsningen 
Intervjufrågor 8,10,11 

 

När det handlar om läsningen på förskolorna så är det av vikt hur man läser. De informanter 

jag intervjuade berättade tydligt hur viktigt de ansåg det var att läsa med inlevelse. Att läsa en 

bok handlade inte bara om att läsa texten utan att använda sig av rösten, kroppen och med 

inlevelse. B tyckte att det var svårt ibland då man egentligen ska bekanta sig med berättelsen 

innan läsandet men att det hinner man inte alltid, och att det kan ibland bli svårt när barnen 

själva väljer böckerna till lässtunden.  

 

Vid användning av böcker i förskolan är det framförallt pekböcker och berättelseböcker som 

finns på förskolorna. Informanterna sa att de försöker att få med barnen i berättandet, att de 

får vara aktiva i både bilderna och frågorna. Informanterna menar att det ibland är en svår 

balansgång, barnens delaktighet handlar mycket om hur stor barngruppen blir och hur man 

sitter. Bilderna i berättelseböcker är intressanta för alla barnen och der kan bli ett orosmoment 

om barnen inte får se bilderna. C menar att man lätt kan tappa tråden om barnen hela tiden 

ställer frågor och ska ha svar, så hon brukar ta det efter läsandet. Även B uttryckte att det blev 

lite bökigt när barnen hela tiden ska kommentera. C menade att före hon började läsa sa hon 

till att de alla skulle få se bilderna men först efter att hon läst, så då var alla barn medveten om 

det.  

 

På frågan om reflektion och funderingar kring böcker framkom olika svar. B menar att 

reflektioner sker i större utsträckning när pedagogerna valt böckerna än om barnen valt boken. 

F finner att barnen gärna sitter och läser boken pedagogen nyss läst och att de i sig skapar 

reflektion för barnen. 

 

4.5 Högläsningens betydelse enligt pedagogerna 
Intervjufrågor 16,17 

 

Betydelsen av högläsning och berättande var något som alla pedagoger var överens om, att 

läsningen bidrar till så mycket mer än bara en mysstund tillsammans. Samt att pedagogernas 

agerande och sätt att vara har en stor betydelse i hur läsandet kan ge barnen många positiva 

effekter när det handlar om framtida läsning och språk. När jag frågade om vad högläsning 

hade för syfte på deras förskola så var informanterna eniga om följande:   

 Språkstimulerande 
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 Prata med varandra 

 Fantasi  

 Skapande 

 Intresse för ord 

 Dela känslor med andra 

 Förståelse för andra 

 Kommunikation  

 

Pedagogerna ansåg alla att böcker är bra och något som ger barnen så mycket för stunden men 

även för framtiden. Sedan att det står i läroplanen gör det så mycket klarare anser 

pedagogerna. E anser att läsningen blir lite extra viktig för de barn som har en annan språklig 

bakgrund, hon menade att där ska man ”duscha” barnen med ord. E menar att pedagogerna på 

hennes förskola vill förmedla det positivt med böcker och läsning, att visa att det inte bara är 

datorer och tv-spel som är kul, utan att det även är kul och spännande med böcker.  

Även pedagogernas egna åsikter vitnade om vad läsning ger för/till barnen. C finner att det 

inte spelar någon roll vad man läser för barnen, om det var en barnbok eller vuxenbok så får 

de ändå en lärdom genom att lyssna och vara med. D sa ”böcker är viktiga och framför allt 

något som är roligt.”  

 

4.6 Övrigt 
 

Under intervjuns gång kom nya frågor upp som jag ställde och tänkte här redovisa dessa. 

På min fråga om informanterna upplevde någon skillnad mellan de barn som de tror blir lästa 

för hemma och inte. Så ansåg informanterna att man kunde se en skillnad på de barn som de 

trodde fick läsning hemifrån. A menade att hon trodde det i alla fall genom att en del barn var 

duktigare på att lyssna och sitta med under läsningen och att vissa inte har den förmågan. D 

tyckte också att hon såg skillnad på barnen precis som A, just för att hon upplevde att barnen 

hade mer intresse för böcker och var mer villiga att ta fram en bok själva än de barn som inte 

var vana vid böcker. Detta var något som både E och F höll med om. 

C trodde inte att hon såg någon direkt skillnad mer än kanske att de barn som blir läst för 

hemma har bättre språk. Men att man aldrig riktigt kunde vara säker. 

 

Jag frågade informanterna om de ansåg att det var någon skillnad på saga och 

berättelseböcker. En i stort gemensam syn var att sagan var mer fantasi, att en saga kan vara 

vad som helst medan berättelseböcker och berättande handlade mer om verklighet. 

 

4.7 Sammanfattning utifrån forskningsfrågorna 
 

4.7.1. Hur och när sker högläsningen på förskolan 
Vid högläsning på förskolorna så handlar det oftast om att skapa en gemensam stund 

tillsammans med barnen. Alla informanter var eniga om att var man satt och läste hade 

betydelse för att det skulle bli en bra stund tillsammans. Oftast sker högläsningen i soffan med 

barnen runt omkring, i knä och framför sig på stolar. Det handlar om att få en givande lugn, 

mysig stund tillsammans vilket inte alltid är lätt. Mycket hänger på hur verksamheten ser ut 

för dagen, lokalerna, barnens humör och hur stor barngruppen är. När det handlar om 

framförande av högläsning så menar alla pedagoger att det handlar om att fånga barnen i 

läsningen och att det görs bäst med att använda olika röstvariationer, använda sig av 

kroppsspråket och berätta med inlevelse. Genom aktivt försöka få barnen delaktiga i läsandet 
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så får barnen mer utav högläsningen. Att barnens tankar och funderingar får komma fram. 

Ibland kan vara svårt att läsa när man inte kan boken innan. 

 

4.7.2. Vilka olika former av berättande förekommer på förskolan? 

När det handlar om berättande på förskolan så är det något som förekommer ofta på 

förskolorna menade pedagogerna. När vi pratar om berättande så handla det om flanosagor, 

sagor, fantasi berättande, sago/bokpåsar samt sagopinnar. Alla pedagoger ansåg att berättande 

var viktigt, både det vardagliga och det som sker vid läsning. 

 

4.7.3. Hur används berättelseböcker på förskolan? 

Pedagogernas användning av berättelseböcker på förskolan är något som tillhör vardagen, att 

läsa med och för barnen är något som görs dagligen i verksamheten. Användningen av 

berättelse böcker sker under olika tillfällen och stunder på dygnet, den läsning som skede var 

oftast på morgonen, vid vilan och när barnen själva ville. En del läsning på förskolan är styrd 

men oftast sker den mer spontant. När det handlar om den styrda läsningen så innebär det 

oftast temaarbete av något slag. Vid temaarbete så är det pedagogerna som väljer böckerna 

som ska bearbetas/läsas men det är utifrån barnens intresse. Vid den spontana läsningen är det 

barnen som är pådrivande till den stunden. Den spontana läsningen sker oftast när barnen 

själva kommer med en bok och när det finns utrymme för det. 

 

4.7.4 Vad har högläsningen för betydelse för barnen? 

Vikten av högläsningen anser pedagogerna är många, de menar att genom böcker och 

högläsning får barnen inte bara berättandet utan även fantasi, förståelse för andra, 

kommunikation, skapande, språklig stimulans. Pedagogerna nämnde ofta ordet mysstund när 

det kom till högläsningen, högläsningsstunden är viktig genom att vid läsandet kan man 

komma mycket närmare barnen och att det kan resulterar i att barnen öppnar upp sig och delar 

med sig av deras livsvärld.  

 

5. Analys och diskussion 

 

Syftet med detta examensarbetet var att få en inblick i hur olika förskolor använde sig av 

berättelseböcker och berättande. Hur de använder sig av dem samt när och hur det sker och 

vilken betydelse de anser att högläsningen har. 

 

För många barn är böcker, sagor och berättelser en del av uppväxten men tyvärr är det inte 

alla barn som har turen att bli lästa för hemma. Som pedagog har man en viktig roll att kunna 

ge dessa barn läsningen på förskolan. I läroplanen står det: 

 
”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 

 (Lpfö98, rev 10. S.9) 

 

Som pedagog handlar om att se varje barn som en unik individ samt att se hela barnet. Med 

hjälp av de strävansmål som finns i läroplanen kan pedagogerna utmana barnet och arbeta mot 

dessa mål. I rollen som pedagog är det viktigt att själv reflekterar över hur man vill vara och 

hur man tänker kring högläsning för barnen. Sterner & Lundberg (2011) skrev om en 

forskningsstudie där de undersökte hur barnen tilltalade pedagoger och viceversa. Det visade 

sig att de barn som tilltalade pedagogerna mest var de som i sin tur också blev mest tilltalade 

av pedagogerna. Tycker att det är lite skrämmande att det nog är så. De barn som är mest 
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framåt och hörs blir ofta de som blir mest ”sedda” och tilltalade. Medan de barn som är lugna, 

tysta och inte gör så stort väsen av sig blir lite utanför. Här har pedagogen en viktig roll i att 

låta de tysta barnen få sin röst hörda och ta plats.  

 

Det är genom berättelseböcker som vi kan få ett språk, en inre bild och en kreativ fantasi. När 

det handlar om högläsning så menar Körling (2012) att inte bara böckerna är viktiga utan även 

det vardagliga läsandet. Det är något som jag helt klart tror på, vi har texter, skyltar och ord 

överallt omkring oss. Barn ser dessa ord och skyltar och vill gärna veta deras innebörd. 

Genom att läsa orden på en skylt eller ett mjölkpaket så ger vi barnen en ordbild och en 

förståelse för dessa ord. Även de intervjuade ansåg att berättande var viktigt, inte bara vid 

läsningen utan även det vardagliga berättandet. 

 

Genom högläsning får barnen höra hur orden låter, vad de betyder och i vilket sammanhang 

de hör hemma. Det handlar om att förbereda barnen för texten, orden och språket på ett 

lustfyllt sätt. Lundberg (2006) menar att det mest betydelsefulla med högläsningen är att 

skapa ett intresse för läsning. Genom att man skapar ett intresse så växer nyfikenheten och 

lusten att lära sig fram. Högläsning samt berättande är något som informanterna framhöll att 

de använder sig av i vardagen, oftast flera gånger. Tack vare att läsning är en del av 

verksamheten så får barnen ta del av högläsning samt berättande redan när de börjar på 

förskolan. Ekström (2004) skriver ”När vi högläser för barn ger vi dem en kärleksgåva” och 

med det menar hon att vi ger barnen mer än orden. Vi ger dem även vår tid och skapar en 

samhörigheten. Lässtunden handlar om närhet och samhörighet. De pedagoger jag intervjuade 

uttryckte betydelsen av att kunna sitta tillsammans och att det skapade en mysig stund 

tillsammans. Dessa stunder blir ”guldstunder” som en av mina handledare under den 

verksamhetsförlagda utbildningen uttryckte det. Varje stund man får sitta ner med barnen, se 

barnen, höra och ta del av dem ger en guldstund. Tyvärr fungerar det inte alltid. Det finns 

annat som ska ske på förskolorna. Mattider ska passas liksom tider för utelek. Dessutom 

spelar barngrupper och miljön en stor roll när det gäller hur dessa stunder infogas under 

dagen. 

 

Genom intervjuerna kom det fram att pedagogerna ibland blir väldigt frustrerade av att det 

inte finns tid eller utrymme för mer läsning. B menade att hon inte tycktes sig ha lika bra 

tillfällen för läsning som förr, men hon kunde inte säga om det berodde på tiden eller om hon 

inte var lika bra på att ta tillvara på tillfällena. Jag undrar vad som gör att tiden inte tycks 

finnas längre. Handlar det om att pedagogerna inte tar vara på stunderna som B menade eller 

finns det andra faktorer som också inverkar? Själv tror jag att mycket handlar om för stora 

barngrupper, för dåliga lokaler och för få pedagoger. Tyvärr är det barnen som i slutändan blir 

förlorarna i denna ekvation. 

 

Fungerar det att läsa med alla barngrupper: Vad jag har sett under den verksamhetsförlagda 

utbildningen är att vissa barn ställer sig helt utanför läsandet. Dessa barn verkar inte ha ro i 

kroppen till att sitta stilla under högläsning. Jag upplever att de hellre brukar vilja leka och 

man kan ibland se paniken i ögonen när det är dags för lässtunden. Det är dessa barn som inte 

är vana med högläsning hemifrån. De har inte lärt sig hur man lyssnar och finner ro vid 

högläsning. Jag frågade informanterna om de kunde urskilja de barn som de inte trodde fick 

läst för sig hemma. De flesta pedagogerna ansåg nog att de kunde se skillnaden. De barn som 

inte var vana med att bli lästa för verkade inte lika vana vid böcker och de kunde inte vara 

stilla under högläsningen. Men de menade också att man inte kunde vara helt säker. Dessa 

motvilliga barn finns nog i varje barngrupp på förskolorna. Jag anser som blivande pedagog 
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att det är viktigt att försöka få med dessa barn i högläsningen, fånga deras uppmärksamhet. Så 

att det blir på deras villkor. 

 

Av den informationen jag fått utifrån intervjuer med pedagoger så är språket en viktig aspekt 

som man får som effekt av högläsning och berättande. Körling (2012) menar att genom 

relationer samt gemenskap så skapas det muntliga, men även det skriftliga språket. Och det i 

sin tur stämmer in på den sociokulturella teorins tankebanor. Svensson (2009) skriver att det 

är just genom interaktion mellan vuxna och barn som språkinlärningen stimuleras, men även 

att leken stimuleras genom språket. Genom att använda sig av böcker, flanosagor och annat 

berättande så stimuleras barnens fantasi som sedan kan utvecklas till nyanserade och 

reflekterande lekar. Jag har många gånger upplevt under min verksamhetsförlagda utbildning 

och varit med när barn efter en högläsningsstund agera det dom sett och lyssnat till, och när 

de gestaltar boken eller berättandet i leken så har jag ofta höra hur barnen har snappat upp 

mitt tonläge, kroppsspråk och uttryck efter att jag läst. Något som jag fått erfara under min 

verksamhetsförlagda utbildning är berättandets mångsidighet och hur det kan fånga barnen. 

Hur något så enkelt som en sagopinne kan bidra till nyfikenhet och ge barnen ett eget 

berättande. Hur en flanosaga kan ge glädje, trygghet och vänskap. De pedagoger jag 

intervjuade pratade också om detta och att det var något som användes i förskolan. Att det inte 

bara handlar om böcker utan det fria berättandet, om fantasiberättande och sagor.   

 

D sa under intervjun att barnen hade börjat göra egna sagor efter att ha hört henne berätta 

fantasiberättelser med sagopinnar. Och det om något tycker jag visar på hur barnen tar till sig 

berättandet och orden liksom hur det ger fantasi. Det är underbart när man får uppleva 

barnens fria berättande och hur det växer i det. När barnen uttrycker sitt fria berättande så ger 

det barnen en frihet i fantasin. För fantasi är ingen självklarhet, det är något som måste lockas 

fram och stimuleras. Många gånger så använder man uttrycket berättande när det handlar om 

högläsning. Att det är ett uppsamlingsnamn för all läsning, fantasiberättande och sagor som 

förekommer på förskolan. 

 

Sterner & Lundberg (2011) redogör för viktiga aspekter att tänka på vid högläsning (se 

litteraturdelen). Dessa punkter är jätte bra att tänka på men fungerar det verkligen i praktiken. 

Jag tror nämligen inte att pedagogerna tänker på dessa punkter varje gång de läser med och 

för barn. Samt att vissa av dem faller helt bort i och med att det inte jämt är pedagogerna som 

väljer boken. 

 

Hur man läser för barnen har stor betydelse för att barnen ska kunna ta till sig berättandet. 

Läser jag boken utan inlevelse, utan att göra barnen intresserade och med enformigt röst är det 

nog inget barn som vill vara kvar och lyssna. Informanterna ansåg också att detta var viktigt, 

att man måste läsa med inlevelse. Vidare menarinformanterna att det handlade om att använda 

sig utav rösten och kroppen vid läsning av böcker. Men det är inte alltid lätt då man kanske 

inte väljer att läsa en saga jämt. Det är nog lättare om man är bekant med sagan sen förut, om 

man har ett tycke för den. Jag anser att det inte finns något som är så svårt som att läsa en bok 

som man inte är van med eller hunnit titta igenom före läsningen. Högläsningen blir ojämn 

och som pedagog kan man lätt tappa bort den röda tråden, och ofta märker barnen av det och 

tappar intresset fort. Även intresset styr hur barnen tar till sig.  

 

När det handlar om den styrda och spontana högläsningen på förskolorna så är det olika. De 

intervjuade pedagogerna menade att den styrda högläsning som finns är i samband med 

temaarbeten. Och att den läsning som sker utanför den styrda är mer spontan. En styrd eller 

planerad läsning är för mig den som sker kontinuerligt så som på morgonen eller vid vilan 
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men även vid temaarbeten. Och att den spontana läsningen är allt där emellan, då barnen 

själva tar initiativet. Men jag får en känsla av att det är svårt att veta vad som är planerat eller 

inte. Men jag tycker att så länge det finns ett syfte med att man läser för barnen på förskolan 

så spelar det ingen roll om den är styrd eller spontan.  

 

Det är svårt att skilja på berättarböcker och saga. Många av de intervjuade använde ordet saga 

när det handlade om böcker på förskolan. Informanterna menade att sagan var mer fantasi och 

att berättelseböcker eller berättande handlade mer om verklighet. Ska man se till en riktig 

definition så är sagan något urgammalt enligt Ekström (2004). För mig är en saga när den 

börjar med ”det var en gång” och avslutas ”så levde de lyckliga i alla sina dar” men enligt 

Lindö (2005) och Ekström (2004) så delar man in sagan i två kategorier: 

 konstsagan- Känd författare i modern tid 

 folksagan- muntligt berättande som berättats för länge sen.  

 

Och genom den definitionen så föll min egen teori om sagan. Det verkar som att saga blivit ett 

uppsamlingsnamn för böcker, man säger: Ska vi läsa en saga istället för ska vi läsa en bok. 
 

Under intervjun med E så sa hon ”att om ett barn ville höra sagan fem gånger så fick man 

läsa den fem gånger”. Frågan är varför det är så att barn gärna vill höra samma bok eller 

berättelse flera gånger. Handlar det om trygghet i berättelsen, att de känner igen handlingen 

och vet vad som kommer sen. Känner igen mig i det då jag gärna ville att min mamma skulle 

läsa boken Pankakan flera gånger om. Att böcker ger oss ord och förståelse för vad som sker 

omkring oss kanske lockar till upprepande av en berättelse eller bok.   

 
Vid tillfrågan om medverkan bad en av förskolorna om att få ta del av intervjufrågorna i 

förväg, vilket jag då inte såg som något problem. På grund av detta fick pedagogerna 

möjligheten att planerat sina svar. Detta tror jag kan ha bidragit till att pedagogerna förskönat 

sin verksamhet, dock i god vilja för att ge mig svaren de tror jag eftersökte. Jag upplevde dock 

att denna intervju var mer avslappnad gentemot där pedagogerna inte fått sina frågor i förväg.  

 

Det skulle onekligen vara intressant att se hur berättande böckerna används på förskolan, att 

föra ett protokoll över hur många gånger en bok blir läst, vem som läser och vilka som 

närvarar. Upplever ibland att själva lässtunden blir påtvingat och att syfte blir luddigt. 

Högläsningen handlar mycket om förberedande inför skolan och att barnen ska få ett 

läsintresse. Alla de intervjuade pedagogerna ansåg att högläsning är något som ger barnen 

mer än bara en mysig stund. De menade att genom högläsning och berättande så stimuleras 

bland annat språket, fantasin, skapandet, intresset för ord, samt kommunikation. För att 

stimulera dessa så är pedagogernas agerande och sätt att vara av stor betydelse för den 

framtida läsningen och språket. Pedagogerna pratade varmt om både högläsning och 

berättande, och menade att det är något som uppskattas av såväl barn som pedagoger. I och 

med denna undersökning har jag insett att både litteraturen och informanterna är eniga om den 

effekt högläsning ger barnen. Som blivande pedagog vill jag förmedla den glädje som jag 

själv känner för böcker till de barn jag kommer arbeta med. Jag anser att den stora glädjen 

med böcker är att ibland kunna förflyttas sig från en värld till en annan. Jag som pedagog vill 

försöka åstadkomma det genom högläsningen och berättande och hoppas att genom mitt 

agerande och förhållningssätt till böcker kunna nå ut till barnen på förskolan. Som pedagog 

hoppas jag kunna stimulera barnen till att fina glädjen i berättande, både det vardagliga och 

det fria.  Jag vill och kommer att läsa högt, berätta och läsa ännu mer! 
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Bilaga 1. 

 

Hej! 

 
Mitt namn är Maria Rundqvist och går sista terminen på lärarutbildningen i Umeå. Jag ska 

börja skriva mitt examensarbete med syftet att ta reda på vad berättelseböcker har för 

betydelse i förskolan och vilken inverkan de har på barnen. 

Jag hoppas att kunna intervjua två stycken förskolepedagoger på er förskola, intervjun 

kommer att ta cirka 30 minuter och ni kan välja att avsluta den när ni vill. Jag hoppas ni vill 

delta då intervjuerna är en viktig del i examensarbetet. 

 

Jag kommer att använda mig av diktafon samt anteckningar, intervjun kommer att ske under v 

48-49 om det passar för er.  Dessa intervjuer är endast för mig att se och lyssna till för att 

kunna göra min undersökning. Jag lovar total anonymitet genom att inga namn, förskolans 

namn eller kommun kommer att nämnas.  

 

 

Vid frågor och funderingar så bara ring eller maila mig. 

Tack på förhand 

Maria Rundqvist 

Tel: xxx-xx xx xxx  

Mail:  
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Bilaga 2 

 

Frågeställningar till Intervju. 

 

1. Vad är din yrkesroll och hur många år har du varit aktivt arbetande? 

2. Vilken ålder har ni på era barn? 

3. Är alla pedagoger aktiva när det handlar om läsning på förskolan? 

4. Är läsning något som planeras in i vardagen eller sker det spontant? 

5.  När sker läsandet under dagarna? 

6. Vem väljer böckerna vid läsningen och varför? 

7. Hur går läsandet till hos er? 

8. Hur läser du för barnen? 

 Får barnen vara delaktiga i läsningen? 

 Hur sker det? 

9. Var sker läsandet? 

10. I böckerna är det olika många bilder som förmedlar berättande, hur går ni 

tillväga för att barnen ska bli delaktiga i bilderna? 

11. Finns det tid för barnens reflektioner och funderingar kring böckerna? 

12.  Har ni någon annan form av berättande på förskolan, vilka? 

13.  Läser ni olika böcker för barnen? 

 På skilda sätt? 

 Ålders grupper? 

 Varför? 

14.  Är böckerna lätt tillgängliga för barnen?  

15.  Hur väljs de böckerna ut som ni har på förskolan? 

 Byte av böcker? 

16.  Vilket är ert syfte till att ni läser på förskolan? 

17.  Vad anser du att läsning ger till barnen? 

 


