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Abstract  
 

The purpose with my essay is to explore the role of reading aloud in children’s way of coming 

to terms with what reading is. Many parents might read stories for their children without 

realizing its positive influence. These are the aspects I would like to address. 

 

Through literature studies as well as interviews it shows that where is a noticeable deferens 

between children that have or have not been read to in their ability to learn how to read. 

Through observing the readers interaction with for example a book or a paper the child can 

realize that these objects contain something of interest to the reader. The child can note the 

reader’s interactions with the book or a text which provides the child with a foundation in its 

understanding of what reading is and the child also gets a role model.  

  

When you read aloud to one or several children, it also gives them the opportunity to expand 

their vocabulary and furthermore to discuss both different texts and to them unknown words. 

For this particular reason the size of the group might have different affects.      
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Sammandrag 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka högläsningens roll i barns sätt att lära sig läsa och 

förstå vad läsning innebär. Många föräldrar läser sagor för sina barn kanske utan att tänka på 

den positiva inverkan det har. Det är just dessa faktorer jag vill lyfta fram.   

 

Genom litteraturstudier och intervjuer framkommer det att högläsning har en märkbar 

påverkan på ett barns förmåga att lära sig läsa. Genom att iaktta läsarens samspel med t.ex. en 

bok eller tidning kan ett barn komma underfund med att dessa föremål innehåller något som 

väcker läsarens intresse. Barnet kan observera läsaren interaktion med boken och texten vilket 

ger barnet en läsmodell eller förebild att följa. 

 

Högläsning tillsammans med ett eller flera barn ger också möjlighet för barnen att utöka sitt 

ordförråd samt att diskutera både texter och för dem okända ord. Just i detta syfte kan 

gruppens storlek ha olika påverkan.  

 

 

 

Nyckelord: Högläsning, Språkutveckling, Läs- och skrivutveckling, Samspel   
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1. Inledning  

 

Högläsning är något som många har fått njuta av i sin barndom. Många har fått sagor upplästa 

av sina föräldrar och av lärarna i skolan. Kanske ses högläsning som en naturlig del av 

barndomen men är det bara något men gör för att det ska vara rofullt och trevligt? 

Många menar att det är viktigt att läsa för barn men det är inte alltid man får ett svar på varför 

det är viktigt. Det är därför inte självklart att föräldrarna känner till högläsningens positiva 

effekter.    

 

Språkstimulans i hemmet är beskrivet som en mycket viktig del av ett barns språkutveckling. 

Samtidigt är det stor skillnad på hur hemmiljön ser ut för många barn. Vissa föräldrar läser 

mycket medan andra läser mindre eller inte alls. Detta har en tydlig inverkan på barnen. 

Därför är det viktigt att informera föräldrar om det positiva i högläsning. Föräldrarna kan 

stimulera sina barns språkutveckling genom något så enkelt som att läsa sagor och samtala om 

dem. Om föräldrarna informeras om detta kanske fler skulle läsa för sina barn och kanske 

också läsa på ett annat sätt. 

 

Det jag vill undersöka är just vad det är som händer vid högläsningstillfället som stimulerar 

barns språkutveckling och hur omgivningen påverkar lärandet. Jag vill kunna svara på varför 

lärare och föräldrar bör läsa för barn. Eftersom föräldrarna själva är stora förebilder för sina 

barn kan alla tjäna på att föräldrarna både blir informerade och motiverade.  
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1.1 Syfte  

 

Jag har valt att skriva om de positiva aspekterna som högläsning kan erbjuda barn som ännu 

inte lärt sig läsa och skriva men även för de som börjat sin inlärningsprocess. 

Vilka element finns i situationen som gynnar barnens intresse och förståelse för skriftspråket? 

   

Huvudfrågorna jag ämnar ägna mig åt till störst del är: 

• På vilket sätt kan högläsning för barn hjälpa dem få insikt i vad läsning är och hur man 

faktiskt gör när man läser? 

• Kan högläsningen ha olika effekter i olika sammanhang eller användas i olika syften? 

 

1.2 Metod 

 

1.2.1 Urval 

 

För att kunna jämföra de åsikter och påståenden som beskrivs i den litteratur jag använt med 

hur det faktiskt kan se ut i skolan har jag intervjuat två personer. Dessa personer har 

erfarenhet av elever i olika åldrar. Dessa erfarenheter kan ge ytterligare en dimension till 

diskussionen.  

 

För att få höra åsikter om högläsningens roll för de yngre barnen har jag intervjuat en 

förskollärare som jag valt att kalla Anna. Jag ville få veta hur hon såg på högläsning som 

introduktion till skriftspråket och hur högläsning används på hennes arbetsplats. Eftersom jag 

har haft praktik på den förskola där Anna arbetar visste jag att högläsning förekommer så gott 

som dagligen och därför ville jag höra Annas syften och mål med högläsningen.   

 

Jag ville också få en bild av högläsningens roll bland äldre elever. Därför valde jag även att 

intervjua en person jag valt att kalla Erik. Erik har studerat på karlstads universitet till 

svensklärare på gymnasienivå. På så sätt hoppas jag få en viss bild av den syn som råder på 

gymnasienivå och dessutom få en inblick i hur lärarutbildningen själv förmedlar synen.   
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1.2.2 Genomförande 

 
Jag genomförde båda intervjuerna på liknande sätt. Både Anna och Erik visste vad mitt arbete 

handlade om men inte vad jag ämnat fråga under intervjuerna. Detta berodde på att jag ville 

ge utrymme för en friare dialog. Jag hade förberett mig med att göra frågor att utgå från men 

lät samtalet mellan frågorna ta den riktning det ville. Intervjuerna genomfördes utan tidspress 

och varade i drygt 60 minuter, då jag ansåg mig fått svar på mina frågor. Samtalen spelades in 

så jag inte skulle behöva anteckna vad som sades. Jag var rädd att det annars kunde ha stört 

diskussionen.   
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2. Litteraturstudie  
 

2.1 Ett minne från barndomen  

 

Pappa var klädd i sin vapenrock med hårda metallknappar från den höga 

ståndskragen ända ned. Nu fick jag knäppa upp alla knapparna. Det var härligt 

men ganska jobbigt för små barnafingrar. Knapp efter knapp lossade. När sista 

knappen gått upp kunde jag öppna rocken och krypa in med min högra arm 

under den, djupt in. Då kunde jag ta tag i pappas hängslen bak med högra armen 

och sätta vänstra tummen i mun, varpå jag var redo att lyssna på högläsning. 

(Björk & Liberg 1996 s. 11)  

 

Detta tidiga minne från barndomens trygga stunder tillsammans med sin pappa och en bok 

bjuder psykoanalytikern Clarence Crafoord på i Maj Björk och Caroline Libergs bok, Vägar 

in i skriftspråket. Det ger en god bild för hur många minns och upplever berättarstunder de 

upplevt. I denna korta tillbakablick finns moment som är så viktiga i mötet med litteratur och 

som kommer att spela in i ett barns fortsatta motivation och syn på läsning enligt Björk & 

Liberg (1996 s. 11-12). Barnet i återblicken upplever en nästan högtidlig känsla då det 

förbereds för högläsning. Denna positiva känsla kommer finnas med och påverka barnets 

inställning till skriftspråket och ge barnet en positiv start på läs- och skrivinlärningen när den 

dagen kommer.  

 

Björk & Liberg (1996 s. 23) säger att samspelet mellan barnet och berättaren är en aspekt som 

har stor betydelse. I exemplet från föregående blockcitat (Björk & Liberg 1996 s. 11) får 

barnet följa med sin pappa in i sagornas och skriftens värld. Pappan blir en förebild och 

vägvisare för sin son som genom trygghet och spänning kommer att sitta som fängslad av 

sagan och berättarrösten. Björk & Liberg (1996 s. 23) menar också att läsarens röst kan ge 

barnen en röst att efterlikna.      

 

2.2 Vygotskijs syn på inlärning 

 

För att ge högläsning som pedagogisk tanke ett inlärningsteoretiskt stöd vill jag ta upp den 

syn på inlärning som grundast av Lev Vygotskij.  
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Dysthe (1996 s. 54) tar upp den syn på lärande som Vygotskij grundlagt vilken betonar vikten 

av samspel. Han menar att kunskap är något som bildas på olika sätt beroende på vilka 

tidigare erfarenheter vi har och att språket spelar stor roll i vår kunskapsbildning. Enligt 

Vygotskijs teorier spelar många faktorer in i lärandet som till exempel hur samhället ser ut 

runt oss, miljön och de personer vi påverkas av. Men till skillnad från vissa andra teorier är 

Vygotskijs mer fokuserad på interaktion mellan människor. Detta framhäver den vuxnes och 

lärarens roll som en mycket delaktig part i ett barns lärande. Samspelet som kan äga rum 

under högläsning ses som en viktig faktor i lärandet av Vygotskijs teori vilket är viktigt.  

 

2.3 En introduktion till skriftspråket 

 

Svensson (1998 s. 137) menar att barns läs- och skrivinlärning börjar redan då barnen är 

mycket små. Redan då de är spädbarn börjar processen tack vara högläsning och andra 

lässituationer. Barn uppmärksammar ofta att deras föräldrar sitter och tittar långa stunder på 

de fyrkantiga objekt som de senare lär känna som ”bok” eller ”tidning”. Föräldrarnas 

engagemang i dessa objekt kan väcka barnens nyfikenhet och leda till att de själva väljer att 

utforska böckerna precis som sina föräldrar. Barnen lär sig genom att iaktta sina föräldrar att 

böcker har ett värde och att det döljer sig någonting spännande på de tunna sidorna och bland 

de underliga tecknen på bladen. Detta kan ses som det första steget in i skriftspråket och som 

en introduktion av läsningens glädjeämnen.  

 

Svensson (1998 s. 138) hävdar att första steget in i den läsandes värld är taget då barnet får 

krypa upp i knät på föräldrarna och utforska boken som ett barn brukar, genom att ta, se och 

känna på boken. Om läsaren sedan involverar barnet i läsningen och pekar på bilder eller 

bokstäver får barnet lära sig att bokens underliga symboler innehåller en mening och att det 

finns något att hämta ur den. Dessa insikter kan inspirera barnet att imitera föräldrarnas sätt 

att läsa.  

Svensson (1998 s. 140) menar att det är genom samspel mellan barnet och läsaren som barnet 

lär sig att alla de underliga symboler som finns i en bok står för något och att symbolerna 

bestämmer vad boken i fråga handlar om. Alla böcker handlar alltså inte om samma saker och 

det är inte läsaren som avgör vad som ska läsas eller berättas.  
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I Bjar & Liberg (2003 s. 229) beskrivs hur barnen imiterar föräldrarnas läsmodell och kan ses 

sittande med en bok i knäet medan barnet låtsasläser för sig själv. 

Barnet har i detta stadium lärt sig genom att observera andra läsare hur man ska sitta, hur man 

håller i en bok och att boken har ett innehåll. 

 

Svensson (1998 s. 138) anser att tack vare dessa insikter kan barnet emellertid se olika 

användningsområden för skrift och läsning. Barnet lär sig att det finns böcker som innehåller 

sagor, tidningar som innehåller nyheter och att text kan handla om väldigt många olika saker. 

Man kan också skriva ned saker man vill komma ihåg i form att dagböcker och inköpslistor 

när det är dags att handla. Insikten i de många användningsområdena som skrift kan användas 

till är en viktig faktor som barnen måste påminnas om då de kommit igång med sin 

skrivinlärning. Svensson (1998 s. 144-145) menar dock att många barn inte riktigt vet varför 

man måste lära sig läsa och skriva vilket kan ha mycket negativ effekt på deras motivation till 

fortsatt lärande och utveckling.  

 

Svensson (1998 s. 138-139) menar att ett rikare ordförråd är en annan positiv aspekt som kan 

medfölja då ett barn får ha del av en regelbunden högläsning. Det finns vissa skillnader i det 

sätt vi talar och det sätt vi skriver. Böcker har ofta ett rikt och ett något annorlunda språk som 

barnet troligtvis annars inte kommer i kontakt med. Genom högläsning varvat med samtal 

mellan vuxna får barnet ta del av två något olika språkkulturer och uttryckssätt. De får då 

chans att ta till sig ord och språklig uppbyggnad från två håll. Detta kan ge barnet en stadigare 

grund att stå på. Skillnaden på talat språk och nedskrivet språk i böcker kan barnet höra och 

lär sig då att det finns olika sorters språk för olika situationer. Högläsning och deltagandet i 

den litterära världen präglar barns språkförståelse och ordförråd på ett mycket positivt sätt och 

ger barnet en helt annan beredskap inför skolans läs- och skrivinlärning.        

 

2.4 Att erövra språket 

 

Många forskare har i sina forskningsresultat visat på att sagoläsning och berättande har en 

mycket positiv effekt på vår förmåga att lära oss läs och skriva. Forsling & Högberg (2004 s. 

21) menar att dessa berättarsituationer ger ett gott resultat då det sker i samspel med andra. 

Barn får en uppfattning om hur deras språk är uppbyggt och lär sig dess regler. Genom att 

lyssna, observera och imitera kommer barnen in i läs- och skriftspråket på ett lustfyllt sätt. Då 
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barn kommer i kontakt med berättelser, ordlekar och rim erövras många kunskaper om läs- 

och skriftspråket som senare kommer påverka deras första steg till egenhändigt läsande på ett 

positivt sätt. Genom interaktion fångar både barn och vuxna upp verktyg som förhöjer och 

underlättar deras förståelse och intresse.      

 

Svensson (1998 s. 140-141) menar att det talande berättandet är huvudverktyget vid 

högläsning men barnet förstår att talet styrs av det som står i texten. Talet kommer först men 

barnet förstår att texten spelar roll för det talande ordet. Barnet förstår att det finns en 

koppling mellan det läsaren berättar och de konstiga symbolerna som de ser i böckerna. 

Barnet blir på så sätt intresserat av texten på grund av de sagor som berättas och barnet kan se 

hur berättaren följer ett visst mönster i läsningen. De kan se hur berättaren tar en rad i taget, 

hur man läser från vänster till höger och att man läser från sidans övre del till den nedre. 

Detta kräver dock till stor del att barnet kan sitta nära intill läsaren och kan överblicka hur 

läsaren interagerar med texten. Därför är det en viss skillnad på högläsning i skolan då barnen 

ofta sitter i stora grupper och högläsning i hemmet där barnet kan krypa intill läsaren och bli 

mer delaktig i läsningen. Då högläsning förekommer i skolan är barnens chans att se 

berättarens sätt att hantera texten mer begränsad och fokus hamnar mer på bilderna. 

Berättaren läser alltså klart och visar sedan bilderna om sådana finns. Det finns då anledning 

att anta att den lärande situationen kommer till sin fulla rätt först när man läser för mycket 

små grupper eller för ett barn i taget. Högläsning i hemmet är en mycket god grund till 

barnens förståelse för läsning och skrift.    

 
 

2.5 Att upptäcka läsningens struktur 

 

Svensson (1998 s. 140) berättar att barn som ännu inte lärt sig läsa har stor nytta av att få 

observera läsaren under de stunder då högläsning förekommer. Genom iakttagandet kan 

barnet fånga upp viktiga pusselbitar som sedan sätts ihop för en tydligare förståelse av 

läsandets teknik. Pusselbitarna kan bidra till den läsmodell som barnet utvecklar. Barnet lär 

sig genom de gemensamma lässtunderna att böcker kan innehålla berättelser och att den 

vuxne ofta behöver en bok för att kunna berätta. Sedan kan barnet också lägga märke till att 

böckerna innehåller tecken som den vuxne följer och att tecknen måste följas i en bestämd 

ordning varje gång. 
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Många läsare följer med i texten med ett finger eller liknande för sin egen skull men detta 

förtydligar också för barnen att text läses uppifrån och ner. Då en mening fortsätter från en 

sida till den nästa visar även detta att texten styr berättelsen eftersom läsaren måste pausa 

några sekunder då bladet vänds. 

Alla dessa pusselbitar blir en del av barnets förståelse av textens sammansättning och regler. 

De lär sig mycket om skriftspråkets bas och kan fortsätta bygga en läsmodell med detta som 

hjälpmedel. 

 

Barnet får också lära sig att läsning oftast har en förbestämd riktning och tid. Med detta 

menas att man inte kan hoppa i texten utan att tappa strukturen och innehållet. Till exempel 

kan ivriga åhörare ibland vilja höra ett visst parti i berättelsen men då kan läsaren påpeka att 

de inte nått till partiet än eller att det redan är förbi. Detta ökar förståelsen för textens 

uppbyggnad och ordningsföljd, menar Svensson (1998 s. 140). 

 
Svensson (1998 s. 140) menar också att det i diskussionen över berättelsen används begrepp 

som hjälper barnet att få förståelse över textens struktur. Begrepp som att läsa till punkt och 

att hänvisa till olika delar i berättelsen visar på att text har en början och slut samt att texten 

och berättelsen finns kvar även om berättarens ord är något flyktigt. 

 

Svensson (1998 s. 13) säger att när barn lär sig tala kan man säga att barnen får en vokabulär 

amning där de ofta överöses med språklig stimulans och uppmuntran. Där är interaktionen 

med omgivningen av yttersta vikt för talets utveckling. Genom att lyssna och iaktta en vuxen 

som talar får barnet en förebild och modell för hur man gör när man talar, på samma sätt som 

genom högläsning. 

 

Genom högläsning där barnet själv kan se och följa i texten får barnet tillfälle att involvera 

både örat och ögat i sin observation av läsning. Barnet kan använda det mer naturliga inslaget, 

talet, via örat och kan dessutom via ögat se var berättelsen kommer ifrån, det vill säga texten. 

De kan på så sätta komma till insikt i att tal kan omvandlas till text och text till tal, menar 

Björk & Liberg (1996 s. 33).  

 

Talet är för örat och skriften är för synen. (Taube 1987 s. 48) 
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2.6 Stora barn läser för mindre barn 

 

Taube (1987 s. 114) befarar att bristen på läs- förebilder är ett problem många barn har. 

Många barn har föräldrar som aldrig läser sagor för dem eller ens läser själva. Om ingen 

inspirerar barnen till läsning eller visar på berättandets många spännande och glädjande sidor 

kommer barnets inställning till läsandet inte få samma utveckling som hos den som lockats in 

i böckernas värld. Ett sätt att stärka barns självförtroende och lust att läsa är att låta äldre barn 

läsa för yngre i skolan. De kan ha stunder då äldre barn läser en berättelse de själva tycker är 

fängslande och genom sådana stunder kan läsaren dels känna sig duktig och samtidigt ge de 

yngre barnen en läsmodell.  Även äldre lässvaga elever kan känna sig uppskattade tack vara 

sin högläsning       

 

2.7 Sagor föder fantasi 

 

Svensson (1998 s. 134) berättar att sagoläsning är en viktig del i vår utveckling. Den bidrar 

till utvecklingen av både våra emotionella framsteg såväl som intellektuella. Genom att lyssna 

och läsa sagor stimuleras vår fantasi och vår kreativitet. Fantasi är en viktig grundsten i vår 

förmåga att hantera problemlösning av olika slag så det är en stor vinst som kan erhållas 

genom högläsning. Det är viktigt att den stimulans barnen får i unga år är av god kvalitet då 

den även har inverkan på många sidor av barnens utveckling.  

 

2.8 Familjen som språkligt stöd 

 

I (Svensson 1998 s. 134) kan vi läsa om en undersökning gjord av Barbro Eneskär. I 

undersökningen studerades 250 barns ordkunskap, uttal och meningsuppbyggnad då de 

befann sig i åldrarna fyra, sex, åtta och tio år.  

Studien riktade sig mot språkutvecklingens samband med olika faktorer så som kön, 

språkstimulering, intelligens och sociala förhållande 

Den upptäckt Eneskär gjorde var att språkförmågan till stor del påverkas av hemmiljöns 

språkstimulans. Högutbildade föräldrar har tendens att språkstimulera sina barn i större 

utsträckning vilket i sin tur resulterar i att deras barns språkutveckling blir bättre.  
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Av de barn som hade läs- och skrivsvårigheter i förskoleåldern var flertalet språkförsenade. 

Språkstimulans i hemmet är något som varierar mycket och många barn får betydligt mindre 

stimulans än andra barn. Därför menar (Svensson 1998 s. 135) att föräldrarna bör informeras 

redan när deras barn är mycket små om vikten av att ge sina barn språklig stimulans 

 

För att barn ska kunna ta till sig de nya orden de fångat upp och få en bättre insikt i vad de 

betyder blir interaktion med andra mycket betydelsefull. Familjens roll är stor i detta 

sammanhang då en språkligt rik hemmiljö kan locka barn in i tidiga försök att läsa och skriva, 

menar Björk & Liberg (1996 s. 23). 

 

Familjens deltagande i läs- och skrivinlärningen kan stärka barnets förmåga att 

ta till sig en text.  Samarbetet mellan hem och skola har en central roll för 

eleverna. Om det inte finns tydliga kopplingar mellan hemmet och skolan kan 

eleverna uppleva att erfarenheterna i hemmiljön inte anses viktiga. Det kan leda 

till att elevernas motivation att lära avtar mycket snabbt.(Svensson 1998 s. 137)     

 

2.9 Att få goda förebilder och vikten av gemenskap 

 

I Björk & Liberg (1996 s. 23) berättas att läs- och skrivsituationer tillsammans med andra 

läggs mycket av den grund som barnet senare kommer stå på. Barnets vilja och engagemang 

till läsning grundas till stor del just i dessa stunder. Många barn får erfara dessa positiva 

lästillfällen tidigt genom att föräldrarna läser sagor för dem och med tiden kommer fler 

tillfällen av gemensam läsning. Exempel på detta kan vara då barnet får hjälpa till att författa 

brev, namnmärka sina egna böcker eller bilder och så vidare. Enkla vardagssituationer som 

dessa leder barnet sakta men säkert in i skriftens värld. Genom att uppleva dessa situationer 

med sina föräldrar och interaktion med andra får barnet modeller och vägledning i 

skriftspråkets kultur och får ofta se det positiva med att kunna läsa och skriva. Högläsningen 

blir för många barn det första steget in i rollen som litterär och blir barnets språngbräda.    

 

När barnen väl vant sig vid att man kan läsa och skriva för varandra har de inga 

svårigheter att se att man också kan samverka i läsandet och skrivandet. De lär 

sig att det är tillåtet att be om hjälp med läsandet och skrivandet. De har fått 
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föräldrar, syskon, förskolepersonal och kamrater och läs- och skrivkamrater. 

(Björk & Liberg 1996 s. 23)   

 

Björk & Liberg (1996 s. 23) säger att genom diskussioner runt texten som läses ges barnet en 

större textförståelse och bör finnas med som ett naturligt element i högläsningen. Genom att 

en viss text läses upprepade gånger kan barnet också få en berättarröst att härma. De får en 

modell av hur man berättar och läser. Barnet kan få höra vilket tempo man kan ha i 

berättandet och att tempot kan variera, att rösten kan variera på olika sätt och att man kan ha 

pauser i berättandet.  

 

Många barn som har tagit detta till sig vill även de göra detsamma och experimenterar med 

sitt eget berättande. Därför kan man se barn som lekläser ur böcker. Även om de inte kan läsa 

texten är barn ofta mycket skickliga på att memorera berättelsen. Därför blir också föräldrar 

ibland fundersamma då deras barn tyckts kunna läsa böcker i mycket tidig ålder men sedan 

inte kunna läsa i andra sammanhang. Barnet kan lära sig koppla ihop berättelsens olika 

skeenden lättare då texten är intressant för dem, då den har en viss uppbyggnad som är lätt att 

komma ihåg och när det finns några karaktärsdrag i sagan att använda som riktmärke. Böcker 

med illustrationer som bra hänger ihop med texten är ett exempel på ett sådant riktmärke. 

Bilden berättar mycket av vad texten berättar och barnet kan använda detta som stöd i sitt 

återberättande, menar Björk & Liberg (1996 s. 23-24)     

 

Svensson (1998, s.140) säger att barn som ännu inte lärt sig läsa har stor nytta av att få 

observera läsaren under de stunder då högläsning förekommer. Genom iakttagandet kan 

barnet fånga upp viktiga pusselbitar som sedan sätts ihop för en tydligare förståelse av 

läsandets teknik. Pusselbitarna kan bidra till den läsmodell som barnet utvecklar.  

 

Svensson (1998 s. 141) säger att i diskussionen över berättelsen används begrepp som hjälper 

barnet att få förståelse över textens struktur. Begrepp som att läsa till punkt och att hänvisa till 

olika delar i berättelsen visar på att text har en början och slut samt att texten och berättelsen 

finns kvar även om berättarens ord är något flyktigt. 
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3. Resultat  
 

3.1 Sammandrag av intervju 1  

 

Intervju gjord 060522  

 

Första frågan jag ställer är om högläsning har en betydande roll i läs- och skrivutvecklingen 

och i så fall på vilket sätt? Anna inleder med att säga: 

 

Först och främst är det att de hör hur det låtet, hur olika bokstäver låter, hur olika ord låter 

men också hur man pratar, hur man lägger upp meningar. Det sker redan tidigt. Det märker 

man ju på dagis, tycker jag, när man läser mycket redan tidigt. Språket kommer lättare när 

man läser högt för dem, säger Anna. 

 

Anna menar även att ordförrådet byggs på genom att man stannar upp och förklarar svåra ord 

då de påträffas i texterna. Även om barnen ibland använder de nya orden i fel sammanhang 

bidrar läsning till ökat ordförråd. 

 

Hon säger också att fantasin och minnet kan tränas genom läsning och litteraturdiskussioner 

efteråt. Har boken bilder kan läsaren välja att visa dem eller inte. Läsaren kan låta barnen 

fantisera fram egna bilder och efter läsningen kan barnen få reflektera över sina upplevelser. 

Dels kan man låta barnen återberätta vad sagan handlade om eller så kan de måla sina inre 

bilder som de fantiserat fram. Genom att gå tillbaka och diskutera och reflektera över sagorna 

tränas både minnet och fantasin.    

Anna ser också dessa diskussioner som ett sätt att se om barnen verkligen förstått sagan.  

 

Vad är då en bra miljö och bra förhållande för högläsning? Är läsning i grupp att föredra eller 

det bättre med mer intima lässtunder med få barn? Detta svarar Anna: 

 

Det är smågrupper tycker jag. Där får du responsen på en gång. Du ser intresset och får 

frågor. Det blir en helt annan dialog om du sitter med några stycken. Förstår de texten som 

jag läser eller är det för svårt? Det kan vara många i stora gruppen som inte förstår när det 
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är en för svår bok. Jag tycker det är bättre med små grupper men nu är det så stora grupper 

så det finns inte många tillfällen, säger Anna. 

 

Vad blir då skillnaden om man jämför högläsning för en liten grupp med att läsa för bara ett 

barn? Detta säger Anna: 

 

Är det en vanlig saga kan det nog vara bra om det är några stycken för då kan man gå 

igenom den efteråt. ”Vad handlade nu sagan om, vad kände den här personen, var det 

några troll med?” ”Sa den här sagan någonting eller var det bara en saga?” Det är de här 

diskussionerna efteråt. Det är ganska härligt när man sitter efteråt och pratar med dem. ”Ja 

just det”, säger någon och de kommer på saker. Det är bättre än att sitta i helgrupp. Det blir 

ingen dialog, tycker Anna. 

 

Anna menar alltså att högläsning i mindre grupper kan ge mer än vid högläsning med ett barn 

i taget då diskussionen efteråt blir rikare. 

 

På skolan där Anna arbetar finns schemalagda tillfällen där äldre elever besöker yngre elever 

och läser för dem. Anna berättar att detta är en övning som tränar båda parter, både de äldre 

och de yngre. De äldre läsarna har till och med kommit från femteklasser vilket har medfört 

att femteklassarna har fått anpassa sig till de yngre.  

Detta system har fått mycket bra reaktioner. Anna har sett att det är mer populärt när de äldre 

eleverna kommer och läser än när lärarna själva läser för barnen. 

Även de äldre barnen tycker om dessa stunder. De har själva bett om att få gå till 

förskoleklassen och läsa. 

 

När det gäller högläsning i hemmet tror Anna att många föräldrar inte själva vet hur nyttigt 

det är för sina barn. Hon menar att vissa är medvetna om fördelarna och värdet i själva 

läsandet medan andra mer ser högläsningen som en mysig stund med sitt barn. Hon tycker att 

det märks på barnen och deras språk om deras föräldrar har läst mycket för dem redan i ett 

tidigt skede. Därför menar hon att det är viktigt att påpeka detta för föräldrarna från skolans 

sida. 

Anna menar att högläsning och kontakt med ett mer vuxet språk i tidig ålder hjälper barnen att 

komma ifrån ”sitt eget språk” som då kanske är bristfälligt. 
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Hon berättar också att skolan i allmänhet troligen var mer noga med att poängtera vikten med 

läsning i hemmet förr i tiden. Detta tror hon kan hänga ihop med att skolan hade mer pondus 

förr och att skolans ord fick mer genomslagskraft. Nu för tiden är skolan mer försiktig med att 

komma med synpunkter, tror Anna.   

 

3.2 Sammandrag av intervju 2 

 

Intervju gjord 20060516  

 

In början av min intervju med Erik berättar han om ett exempel som han menar kan visa på 

betydelsen av att ta del av information genom hörsel, inte bara genom syn. Han berättar om 

att han vid ett tillfälle planerat en litteraturdiskussion med en gymnasieklass men på grund av 

att vissa elever har svårt för läsning så läste han själv texten medan eleverna fick följa med i 

texten. Detta var för att han själv skulle vara garanterad att alla tagit del av texten men 

responsen blev mer positiv än vad han räknat med. Det visade sig att de som setts som svaga 

läsare var mycket duktiga på att analysera texten som lästs upp. Erik menade till och med att 

de som setts som svaga läsare gav mer intressanta analyser än de elever som ses som starka 

läsare. Erik tyckte att detta gav eleverna en chans att visa att de inte är dumma och han menar 

att högläsningen var en avgörande faktor. Därför anser Erik att högläsning borde finnas med 

från tidig ålder. Erik menar att högläsning kombinerat med att eleverna själva följer med i 

texten kan vara det enda sättet för vissa elever att ta del och få ett sammanhang i en text även i 

högre åldrar.  

 

Erik anser att man lär sig mycket genom att få höra texten på samma gång som man följer 

med i texten. Det är en långsiktig träning. Gruppen är också viktig och elever kan lära av 

varandra. Han säger att det inte alltid går att fokusera på individen utan att gruppen är viktig. 

Har gruppen en gemensam grund kan man i ett senare skede fokusera på individen. 

 

Erik berättar också att det är viktigt att skilja på att läsa en text och att förstå den. Därför 

tycker han att man utan vidare kan jobba med samma text i en vecka eller liknande och läsa 

den flera gånger. Samtidigt ska man diskutera textens innehåll, återberätta den. Dels får 

eleverna på så sätt lästräning likväl som förståelse av texten. 
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Eftersom mycket av svenskundervisningen på gymnasienivå består till stor del av 

textförståelse tycker Erik att detta måste tränas från tidig ålder. Här rekommenderar Erik 

diskussioner och återberättande. Erik menar att: 

 

Det räcker med att läsa ett stycke och låta barnen återberätta det och då är det inte 

ordagrant eller memoreringsövning utan att bara stanna upp i texten och frågar vad som 

händer i texten. Men ibland måste man bara stimulera deras lustläsning och låta dem lyssna 

utan att det ställs krav på dem, säger Erik. 

 

När jag frågade om Erik under sin utbildning fått höra från sina lärare om högläsningens 

betydelse blev svaret inte lika positivt. Denna fråga var inte lika självklar i hans egen 

utbildning som jag själv hade trott. Erik tar sin tid som praktikant på gymnasiet som exempel 

och menar att fokus får lärarnas sida mest låg på vilka texter som skulle diskuteras under 

Eriks lektioner. Insikten om högläsningens positiva inverkan fick han göra på egen hand. Erik 

påpekar också att på grund av att högläsningen inte alltid fanns med som naturlig del hände 

det ofta att vissa elever inte förstod de texter som behandlades. 

Jag frågar Erik om synen på eleverna blir ändrad allt efter de bli äldre, från att högläsning är 

viktigt i yngre åldrar till att det blir mindre viktigt då de bli äldre? 

Erik svarar att i gymnasieelevernas egna ögon uppfattades högläsningen som en smula 

”småskoleliknande” men reaktionerna från eleverna efteråt var positiva.  

 

4. Diskussion 
 

4.1 Högläsning ger barnen en röst att följa 

 

Både Anna och Erik berättade i den empiriska studien att högläsning ger eleverna en röst och 

en läsmodell att följa. 

Svensson (1998 s. 138) menar att genom iakttagelser av andra läsare kan barnen höra hur ord 

låter och hur meningar är uppbyggda. Detta ger barnen en större språkförståelse och rustar 

dem inte bara för kommande läs- och skrivinlärning utan även för kommunikation i 

vardagssituationer. Både Bjar & Liberg (2003 s. 219) och Anna menar att språket kommer 

lättare för barn som får ta del av högläsning tidigt och att det har en märkbar effekt redan hos 
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mycket små barn. Vid högläsningssituationer får barnen ta del av en rik och varierad 

språkflora som sedan kan diskuteras och förklaras djupare. Erik lägger till högläsningens roll 

som stöd vid textförståelse, även hos äldre elever. Genom att eleven själv följer med i texten 

medan till exempel läraren läser den får eleven ta del av texten både genom ögon och öron, 

något som Erik själv sett positiva effekter av. 

 

Både Anna och Erik får medhåll från Björk & Liberg (1996 s. 23) som även de menar att 

diskussioner kring texten ger barn en djupare förståelse för textens innehåll och uppbyggnad. 

Där uppmuntras även läsaren att läsa samma text upprepade gånger för att ytterligare stärka 

barnets förståelse för en utvald text och för att läsningens struktur skall få tid att rotas ännu 

mer. Detta ger barnet möjlighet att härma och lära sig en texts tempo, pauser, och variation i 

rösten hos läsaren. Tack vare dessa erfarenheter kan barnet få grepp om hur man gör när man 

läser och kan lockas till egna försök.  

 

Som Anna påpekar i min intervju kan barnen fånga upp nya ord från berättelser men att de 

kan komma att användas i fel sammanhang. Här ser vi att diskussion kring en text är viktig för 

att barnen skall kunna koppla ett visst ord till rätt sammanhang. Både Anna och Erik säger att 

återberättandet och diskussionen är viktig för att man ska vara säker på att eleverna förstått 

texten, orden och får tillfälle att reflektera över dem. 

 

4.2 Hur stämmer synen mellan litteraturen och den empiriska 
studien?   

 

I den litteratur jag tagit del av likväl som i den empiriska studien är synen mycket lika 

angående högläsningens positiva egenskaper. Under min intervju med Anna säger hon att 

resultatet av en tidig start med högläsning och berättande verkligen kan ses. Enligt Anna kan 

vi se resultatet av en tidig och långvarig högläsningskultur i hemmet då barnen kommer in i 

skolmiljön. Eriks iakttagelser kan även visa att högläsning har positiv effekt på äldre elever 

och då särskilt på de elever som har lässvårigheter.   

 

I dessa lässituationer är samspelet mellan läsare och åhörare en viktig faktor.  

Svensson (1998 s. 137) hävdar att processen redan börjare då barn uppmärksammar vuxna 

som läser böcker och tidningar för sig själva. Eftersom föräldrarna visar intresse för dessa 
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underliga föremål kan detta leda till att barnens nyfikenhet väcks och att barnen själva väljer 

att utforska böcker och tidningar precis som sina föräldrar. Genom att observera föräldrarna 

lär sig barnen att böcker har ett värde, att de är något relevant och spännande. 

Även i Forsling & Högberg (2004 s. 21) berättas om samspelets roll. Där tar man åter upp att 

barn lär sig språkets regler och uppbyggnad genom att lyssna, observera och imitera läsaren. 

 

Även Björk & Liberg (1996 s. 23) påpekar att läs- och skrivsituationer tillsammans med andra 

bygger grunden som barnen sedan kommer stå på. Dessutom lägger de till att viljan och 

engagemanget för läsning ytterligare kan uppmuntras genom att barnet lär sig att läsning kan 

användas i vardagen. Att göra läsning och skrivning relevant kan då vara att låta barnen delta i 

brevskrivande, namnmärkning av egna böcker och föremål eller då föräldrarna skriver 

inköpslistor. 

Dessa metoder använder man sig även av i den förskoleklass där Anna arbetar. Där finns 

lappar på väggarna med barnens namn och födelsedagar samt annan information som känns 

viktig för barnen. Runt dessa lappar förekommer mycket diskussion bland eleverna och 

skriften blir i detta fall något betydelsefullt. 

 

Ett bristande litteraturintresse i barnens omgivning kan däremot vara en nackdel för barnet.     

Taube (1987 s. 114) befarar att många barn inte har läs- förebilder i sin omgivning. Många 

föräldrar är själva inte intresserade av läsning och läser därför inte för sina barn. Detta göra att 

den inspiration som föräldrarna annars kan ge uteblir. Då barnet inte har någon inspirerande 

förebild kommer barnets inställning till läsning inte utvecklas på samma sätt som hos ett barn 

som har en god läs- förebild, anser Taube.  

 

Angående bristande läsning i hemmet tror Anna i min intervju att många föräldrar inte är 

medvetna om de positiva effekterna. Hon anser att det är viktigt från skolans sida att påpeka 

detta för föräldrarna men anar samtidigt att skolan inte lägger sig i vad som sker i hemmet till 

lika stor del som förr. Hon menar att förhållandet mellan hem och skola är mer försiktigt idag. 

Då Taube (1987 s. 114) talar om läs- modellers vikt ger hon ett exempel på en övning som 

både stärker självförtroendet och lusten att läsa. Hon menar att då större barn läser för mindre 

barn får läsarna känna sig duktiga samtidigt som de yngre får en läs- modell. 

Denna övning berättar även Anna om i intervjun. Anna menar även hon att detta är en 

dubbelverkande träning för stor som liten. Hon berättar även att dessa stunder är mer speciella 

för barnen än när lärarna själva läser. 



18 

 

4.3 Högläsning i grupp eller med enstaka åhörare 

 

Då jag ser tillbaka på den litteratur jag använt kan vi se att de exempel och förhållningssätt 

som beskrivs till stor del fokuserar på grupper om en läsare och en åhörare. Något som ofta 

förekommer i litteraturen är alla de fördelar som ges då en åhörare får tillfälle att komma nära 

intill läsaren för att kunna observera läsaren och boken, samt att kunna diskutera bokens 

innehåll. 

 

I min intervju med Anna beskriver hon dock att gruppen är viktig i dessa lästillfällen. Hon 

menar att de olika gruppmedlemmarna har mycket kunskap att dela med sig av eller på olika 

sätt bidrar till att diskussionerna blir rikare. Denna syn delas även med Lendahls & Runesson 

(1995 s. 77) som vill framhäva viken av interaktion för lärandet. 

Därmed vill jag utifrån det samlade materialet påstå att högläsning kan tillämpas på både en 

åhörare i taget lika väl som med en mindre grupp. Man bör dock vara medveten på att de båda 

sätten kan vara gynnsamma på olika sätt.  

 

Genom litteraturstudien kan vi se att samspelet mellan en läsare och en enstaka åhörare ger 

åhöraren möjlighet att på nära håll iaktta hur läsning går till i praktiken. Här ser åhöraren hur 

läsaren följer rader, sidor och läser meningar i viss ordning som beskrivs av Svensson (1998 

s. 140), bland andra. Man kan säga att barnen lär sig mycket om bokens uppbyggnad och 

läsarens interaktion med den. Här finns också möjlighet att diskutera bokens innehåll men 

tack vare att diskussionen äger rum mellan så få personer kan det tänkas att diskussionen inte 

får samma bredd som samtal i en grupp.  

 

Högläsning för en grupp kan ha den nackdelen att åhörarna kommer längre ifrån läsaren rent 

fysiskt vilket gör det svårare att observera läsarens interaktion med boken. Man tappar alltså 

lite av den närkontakt man får med boken och läsaren man får genom högläsning för en till 

två lyssnare. I gruppen får inte alla barn tillfälle att med ögonen ta del av boken utan till störst 

del med öronen. Det positiva blir istället diskussionen efteråt där de får flera att bolla frågor 

emellan. Här kan samtalet bli bredare och på en annan nivå i jämförelse med samtalet mellan 

två eller tre personer, som i det första exemplet. Barnen kan lära av varandra på ett annat sätt i 

grupp och utveckla sina egna tankar med hjälp av sina kamrater, vilket också påpekas av 
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Anna. Här kan fokus istället ligga på ordförståelse och händelser i boken. Detta kan ses som 

ett mer verbalt lärande.  

 

4.4 En reflektion över skillnaden i högläsning för ett eller flera barn   

 

Under föregående rubrik, ”Högläsning i grupp eller med enstaka åhörare”, (sid. nr 18) nämner 

jag två olika sätt att bedriva högläsning. Det ena tillfället riktar sig mot en läsare och en 

åhörare meden det andra tillfället riktar sig mot en grupp åhörare. Så som jag ser det har dessa 

två tillvägagångssätt två stora olikheter.  

 

Då det rör sig om läsning för ett enstaka barn eller en mycket liten grupp kommer barnen 

närmre läsaren och kan lättare observera läsarens teknik. Det blir lättare för barnet att lära sig 

om boken och textavkodningen. Det kan bädda för en läsupplevelse med mer praktisk 

inlärning. 

 

Förekommer läsning i större grupper däremot kan diskussionerna om textens mening bli 

betydligt rikare. Här kan åhörarna sätta sig in mer i vad texten vill förmedla och eftersom 

gruppen är större finns fler infallsvinklar. I dessa diskussioner blir textförståelse och fantasi 

huvudsaken.    

 

4.5 Har inte även äldre elever glädje och nytta av högläsning? 

 

En av de erfarenheterna Erik fått efter att ha genomfört den textanalytiska övningen med en 

gymnasieklass tycker jag är intressant. Han berättade att han själv upptäckte några av 

högläsningens positiva sidor som hjälper elever att ta till sig en text. Detta skedde av en ren 

slump då han inte blivit uppmuntrad genom sin lärarutbildning att göra detta.   

Utifrån denna berättelse och egna erfarenheter tycker jag mig ana en viss skillnad på synen av 

inlärningssätt mellan yngre och äldre barn. Med det menar jag att det läggs större vikt på 

yngre barns lärande med hjälp av interaktion medan äldre barn lämnas att lära mer 

självständigt. Äldre elever får inte i samma utsträckning höra någon vuxen läsa högt utan 

tvingas själva läsa sig till den information de behöver. I fallet som Erik berättar om visade det 

sig att även äldre elever har både glädje och nytta av att få texten uppläst.  
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Om vi ser på hur mycket av gymnasiets svenska undervisning handlar om kan vi se att 

undervisningen till stor del behandlar textanalyser. För att bryta ner vad textanalys går ut på 

så handlar det om att ta till sig en text och att diskutera vad som texten betyder på olika sätt. 

Det skiljer sig egentligen inte mycket från grundskolans sätt att behandla en text. Där får även 

de barnen ta till sig en text, till exempel genom högläsning, och efteråt kan de diskutera runt 

textens innehåll och mening. 

 

Gymnasiets och grundskolans sätt att behandla en text skiljer sig på sätt och vis inte så 

mycket från varandra. Däremot skiljer sig elevernas förväntade sätt att ta till sig text. Detta är 

i alla fall min tolkning av saken. Jag tror att även äldre elever har stor nytta av att få texten 

uppläst för att kunna ta den till sig. Ändras människans inlärningsteknik med åren? Det kan 

vara en relevant fråga att ställa sig eftersom svaret påverkar eleverna. Efter att ha tagit del av 

Eriks berättelse vill jag påstå att högläsning har en roll även i gymnasiet eftersom den kan 

stärka förståelsen av text, inspirera till fortsatt läsande och stimulera fantasin. 

 

Svensson (1998 s. 134) påpekar också läsningens roll, framför allt sagoläsning, som en viktig 

faktor i fantasins utveckling. Fantasin är ett viktigt verktyg för förmågan att analysera texter. 

Med en utvecklad fantasi kan vi lättare sätta oss in i en text och olika situationer. 

 
Erik nämnde att de elever som hade det svårare för att läsa kunde visa på mycket god förmåga 

till diskussion, kanske till och med bättre än de mer skickliga läsarna. Detta kan bero på att de 

mindre läsvana eleverna har hittat en annan strategi för inlärning som baseras på att lyssna 

och skapa bilder av det de hör. Genom en inlärningsstrategi som liknar lärande genom 

högläsning kan dessa elever ha stärkt sin förmåga till fantasi och därmed sin möjlighet att 

visualisera samt tolka det de hör. Alltså kan deras inlärningssätt bidra till en utveckling som 

inte uppkommer i samma grad då fokus ligger på lärande och läsning på endast egen hand.  

 

4.6 Högläsning blir känsligare med åren 

 

Då jag jämför erfarenheterna tagna ur mina intervjuer ser jag en påtaglig skillnad i elevernas 

inställning till högläsning då de själva är uppläsaren. Från min intervju med Erik får jag 

bilden av att högläsning inför klasskamrater är något mycket känsligt för många av de äldre 

eleverna. Detta är även något jag själv känner igen och har sett under min egen tid i skolan.  
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Om vi istället tittar på den bild intervjun med Anna visar så är högläsning för andra något som 

uppskattas högt bland många elever på lågstadiet och till och med uppmuntras av eleverna 

själva. Någonstans på vägen mellan grundskolans tidigare del och gymnasiet rasar viljan och 

självförtroendet till att läsa inför andra. Nu är det troligtvis svårt att hitta en tydlig orsak till 

detta eftersom det händer mycket i elevernas liv mellan dessa två perioder. De går mer från att 

vara barn till att bli vuxna men jag tror också att skolan i sig går från att vara litterärt 

ammande till något som är mer baserat på läsning under tystnad. Om den högläsande kulturen 

försvinner mer och mer ju äldre man blir kan det tänkas ha långsiktiga effekter. Då läraren blir 

den som talar i klassrummet försvinner elevens egen röst. Eleverna tappar vanan att höra sig 

själv läsa. Dessutom blir de ovana högläsare som i sin tur påverkar deras förmåga och vilja att 

läsa för sina egna barn då de blir föräldrar. Det kan alltså bli en ond spiral. 

Genom att hålla fast vid högläsning av sagor eller texter i allmänhet och uppmuntra till 

högläsning genom hela skolgången kan eleverna bli både bättre läsare men även förstå andra 

ämnen bättre. Det är min uppfattning efter att ha tagit del av den litteratur jag använt samt den 

empiriska studien.  

 

4.7 Föräldrars roll och skolan som informatör 

 

Det är viktigt att föräldrar och lärare är medvetna om vikten av språkstimulans. Många 

föräldrar gör nog detta utan att tänka på det men genom att man får höra det positiva kan man 

bli uppmuntrad till att fortsätta jobba på samma spår.  

Att informera föräldrar om de positiva aspekterna av högläsning kan också bli en 

väckarklocka för dem som inte ger sina barn språklig stimulans. Svensson (1998 s. 135) 

menar att föräldrarnas roll för barnens språkutveckling är stor och därför bör föräldrarna få 

uppmuntran och stöd från skolan så att språkstimuleringen kan börja tidigt och på ett bra sätt. 

 

Genom att vara medveten om hur relativt enkelt det är att ge barn en grund att stå på inför 

kommande läs- och skrivinlärning kan man som förälder tänka extra noga över sitt eget 

agerande under lästillfällen och i interaktionen med sitt barn.   

Här är skolans roll som informatör och inspiratör viktig. Skolan kan informera om det 

positiva resultat som kan åstadkommas genom högläsning och ge föräldrarna råd. Ett samspel 

mellan hem och skola är alltid att föredra då skolan kan bidra med pedagogiska kunskaper 

som kan utnyttjas i hemmets trygga miljö. I skolan finns oftast inte möjlighet för 
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sagoberättande och högläsning av samma typ som i hemmet. Det är sällan lässtunder 

förekommer av den typ där varje barn får tillfälle att observera läsaren på samma gång som 

sagan läses. Därför kan många viktiga pusselbitar falla bort. Barnen får endast ta del av det 

som örat fångar upp, det vill säga berättelsen men den visuella delen missas. Kopplingen 

mellan öron och ögon uteblir på grund av att i skolans stora barngrupper saknas ofta plats att 

komma nära läsaren och studera dennes teknik. Så som jag ser det är detta en av de stora 

vinsterna i högläsning, att barnet kan koppla ihop örats språk med ögats språk. De får under 

inspirerande och glädjefulla former en stilstudie i hur man gör när man läser. 

 

Trots att föräldrar spelar en stor roll för barnets språkutveckling får jag bilden av att skolan 

inte alltid samverkar med föräldrarna och informerar dem om deras värde i så stor 

utsträckning. Under min intervju med Anna trodde hon att skolan i allmänhet inte la sig i hur 

mycket föräldrarna läser för sina barn. Hon menade att skolan inte har lika mycket pondus 

som förr. Det är tråkigt om utvecklingen gått åt det hållet och om skolan inte försöker hålla en 

dialog med hemmet eftersom så mycket finns att vinna. Det är inte bara barnen som måste 

stimuleras utan även föräldrarna. Genom information om högläsningens fördelar tror jag att 

föräldrarna blir uppmuntrade att läsa och samtala med sina barn i större utsträckning. Även 

om många föräldrar har högläsning för barnen är det nyttigt för dem att känna till fördelarna 

eftersom det gör dem mer medvetna om vad de faktiskt uträttar. Framför allt gäller det att 

informera de föräldrar som inte läser för sina barn. 

 

4.8 Mina egna erfarenheter från sagoarbete och den vuxnes roll i 
processen 

 

Jag har själv hållit i ett projekt i en förskoleklass som jag anser har en stimulerande effekt på 

barnens vilja att arbeta med text och berättande.  

Det handlar om något så enkelt som sagoskrivande. Barnen får själva bestämma hur många 

som är inblandade i sagoarbetet och vad det skall handla om. Min roll i arbetet är att 

nedteckna barnens sagor på papper samt att göra illustrationer som barnen sedan färglägger. 

 

Jag fungerar också som ett bollplank och försöker sporra dem att reda ut problem sinsemellan 

då de stöter på problem. Tack vare att barnen får välja sagotema och tillvägagångssätt själva 

anser jag att de tvingas tänka extra noga på hur ett bra upplägg skall se ut och lära sig lyssna 
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på varandra. Sagoarbetet blir mycket av en samarbetsövning då barnen ofta går olika vägar 

med sina idéer. De tvingas lyssna på varandra och enas om en slutgiltig väg att ta och 

diskussionerna i sig blir en god språklig träning.  

 

Genom sagoarbetet blir de också medvetna om språkets och sagans struktur. Många barn vill 

gärna börja sin saga i det skeendet de är just för stunden i sin tankeprocess och inte med en 

egentlig början. Då blir min uppgift att visa på vikten av en början på sagan. På så sätt får 

barnen backa bakåt och ta ett steg i taget, följa en struktur. Här får de tillfälle att tillsammans 

med vänner och vuxna öva och diskutera skriftens följd i praktiken.  

 

Sagorna läses sedan upp för klassen då de är färdiga. Att få höra sin egen saga läsas upp ger i 

sig barnen chans att reflektera över sina egna tankar. De får en röst till sina idéer och får 

tillfälle att omarbeta sitt arbete. Man kan säga att deras tankar har fått visualiseras och getts en 

fysisk kropp.  

 

Barnens sagor sporrar även andra barn att ta sig an sagoarbete. Detta var något jag fick erfara. 

Efter att den första sagan blivit klar och uppläst strömmade begäran in från barnen som att få 

göra egna sagor. Detta projekt visade sig utmärkt för att höja barnens intresse för skriftspråket 

även om de själva troligen inte uppfattade arbetet som en inlärningssituation.  

Det visade sig att många gånger var det viktigare att få delta i sagoarbetet än sagan själv. Vid 

ett stort antal tillfällen blev jag tillfrågad om hjälp med att påbörja en saga utan att barnen 

reflekterat över sagans innehåll. På sätt och vis ser jag detta som ett gott tecken eftersom 

deras vilja att själva bli utmanade i sagoarbetet verkar viktigare än sagan i sig. 

 

Den nära kontakten de får med den vuxne i arbetet är troligen en viktig del i det hela. Här får 

barnen en nästan exklusiv tillgång till en vuxen på samma sätt som högläsningssituationerna i 

hemmet. Tryggheten kan ha en positiv funktion även i detta sammanhang och barnen 

uppskattar den uppmärksamhet de får av den vuxne.     
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