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Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning 
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ordförråd efter högläsning samt undersöka vad eleverna har för uppfattning om 

engelskundervisningen. Metoden som använts är enkätundersökning, före och efter 

högläsning samt två identiska ordtest, vilka genererat kvantitativ data. Resultatet 

visar att elevernas uppfattning om engelskundervisningen överlag är av positiv 

karaktär och att högläsningen bidraget till att flera elever utökat sitt ordförråd. 

Slutsatsen är att högläsningen kan väcka en större nyfikenhet till språket och att 

högläsning av engelsk barnlitteratur är något som bör inkluderas i undervisningen 

för dessa klasser och även i fler klassrum i Sverige.   
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1 Inledning 

Att kunna språk är en allt viktigare färdighet i och med att världen blir mer och mer 

internationaliserad (Lundberg, 2010, s. 17). Det engelska språket är ett av världens 

mest talade språk och har hög prestige internationellt. I Sverige reflekteras dess 

status bl.a. genom att vi i svenskan lånat ett otal ord från engelskan, såsom stress, 

display, maila etc. (Ladberg, 2003, s. 21). Att kunna olika språk möjliggör även 

kommunikation med och förståelse för andra människor och kulturer. Ett av den 

svenska skolans uppdrag är att varje elev ska få tilltro till sin språkliga förmåga 

genom samtal samt genom att läsa och skriva (Skolverket, 2018). I läroplanen 

framgår även att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan kommunicera på engelska i tal och skrift” (2018, s. 11).  

 

Högläsning är något som används i de allra flesta klassrum runtom i världen. 

Däremot är högläsning på andra språk än modersmålet inte lika vanligt. Under min 

tid som elev i grundskolan hade jag aldrig möjligheten att erfara detta 

undervisningssätt i engelskklassrummet, och mina erfarenheter som både 

lärarstudent och vikarierande lärare visar att högläsning på engelska inte är något 

som ofta förekommer i dagens skola heller. Detta är även något som Schröter och 

Molander Danielssons (2016) studie visar, att högläsning på engelska i de svenska 

klassrummen är något som sällan förekommer.  

 

Mitt eget intresse för ämnet engelska och mitt mål att bli grundskollärare för F-3-

nivån, där mycket fokus ligger på läsning, gjorde att jag blev nyfiken på att lära mig 

mer om att läsa för barn på engelska. Att lära sig engelska som andra- eller tredje 

språk kan vara en utmaning. För att få till flyt i språket krävs kontinuitet i 

språkundervisningen samt exponering utan längre avbrott (Lundberg, 2010, s. 27), 

vilket innebär att lärare behöver utveckla innovativa vägar för att få eleverna att hålla 

engelskan levande och se till att varje elev aktiveras under lektionerna. Det är därför 

av intresse att undersöka hur högläsning på engelska kan vara ett effektivt sätt att 

lära ut engelska som ett andra- eller tredje språk. Denna undersökning ska hjälpa till 

att besvara frågan huruvida högläsning på engelska bidrar till ett utökat ordförråd 



 

 

2 

hos elever i yngre åldrar samt se vad eleverna har för uppfattning om 

engelskundervisningen.  

 

I en studie av Blomberg och Wallström (2016) visar det sig att högläsning på engelska 

bidrar till ökad motivation hos eleverna att lära sig språket samt utökar deras 

ordförråd. Skolverket (2018) uppmuntrar till högläsning och att elever ska få ta del av 

bl.a. sagor i engelskundervisningen. Trots detta verkar sagoläsning inte förekomma 

särskilt ofta i årskurserna 1–3. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa 

kunskapen om 63 elevers uppfattning om engelskundervisningen, samt att vidare 

undersöka eventuella samband mellan högläsning på engelska och ordförråd, och att 

på så sätt bidra till utvecklingen av förhållningssätt och praktiker i 

engelskundervisningen. Studien ska försöka ge svar på följande forskningsfrågor: 

• Kan elevernas ordförråd utökas genom högläsning av engelsk 

barnlitteratur i klassrummet? 

• Vad är elevernas uppfattning om engelskundervisningen? 

2 Bakgrund 

Nedan följer bakgrundsinformation om relevanta styrdokument, samt en 

forskningsöversikt över hur barn lär sig ett nytt språk med fokus på barnlitteratur, 

högläsning och motivation. 

2.1 Styrdokument 

Engelskämnet introduceras under olika årskurser i Sverige, beroende på kommun 

eller skola, och ungefär hälften av eleverna börjar med engelskundervisning redan i 

årskurs 1 (Lundberg, 2010, s. 17). I den svenska läroplanen signaleras vikten av att 

kunna språk. Under skolans uppdrag går att läsa följande: ”Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2018, s. 7). 

Detta kan tolkas som att eleverna ska bli erbjudna möjlighet att fördjupa sig i olika 

texter och få arbeta med att behärska det talade och skrivna språket, både i svenska 

och engelska.  
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I den svenska läroplanen framgår även att språket är människans främsta redskap då 

det kommer till kommunikation, lärande och tänkande. Läser man vidare står det att 

”Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv” 

(Skolverket, 2018, s. 33), vilket understryker vikten av att behärska det engelska 

språket.  

 

Syftet med engelskundervisningen är bl.a. att eleverna ska utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga, som ”innebär att förstå talad och skriven engelska” 

(Skolverket, 2018, s. 33). Detta kan tolkas som att eleverna bl.a. bör få erfara 

högläsning av engelska och även lyssna till talad engelska genom berättelser. I det 

centrala innehållet för engelska i årskurs 1–3 bekräftas det att eleverna ska få lyssna 

till sånger, ramsor, dikter och sagor (Skolverket, 2018, s. 32), vilket kan användas 

som argument till att använda sig av högläsning i engelskundervisningen. 

2.2 Att tillägna sig språk 

För att lära sig ett nytt språk, vare sig det är ett andra eller tredje språk, så beror 

inlärningen på olika orsaker. Enligt Pinter (2017, s. 25) behöver barn bli tilltalade för 

att de ska få en möjlighet att kunna ingå i ett ömsesidigt, språkligt samspel. Det går i 

linje med vad Ladberg (2003, s. 61) hävdar, att om de viktiga personerna i ett barns 

liv, som föräldrar och lärare, talar många språk så lär sig även barnet att tala dessa 

språk för att kunna kommunicera med dessa personer. Vidare menar Ladberg att för 

ett litet barn bör språket vara viktigt i nuet, medan det för ett skolbarn kan handla om 

en framtidsvy (2003, s. 25). Om barnet redan har ett välutvecklat språk, hävdar 

Ladberg (2003), kan barnet lättare ta till sig ett nytt språk. Barn som lär sig flera 

språk kan dessutom på ett mer kompetent sätt rätta sitt språk efter vem de talar med 

(s. 27, 71). Förmågan att tillägna sig ett nytt språk beror bl.a. på en individs 

personlighet och behov av språket, vilket enligt Ladberg (2003, s. 25), kan skifta i 

olika faser i livet. Hon skriver även att upprepning av ord och variation är viktiga 

delar i att tillgodogöra sig ett nytt språk genom att de ger en god språklig bas samt 

bidrar till språklig utbyggnad (s. 44).  

 

Grunden i att tillägna sig språk ligger, enligt Ladberg (2003, s. 56), i lyssnandet. Hon 

påstår att en människas första upplevelse av språk redan sker i fosterstadiet, då inget 
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annat än lyssnande ännu är möjligt för barnet (s. 57). Vidare beskriver hon att barn 

hela tiden förstår mer än vad de kan säga, dvs. att deras så kallade receptiva förmåga 

är större än deras produktiva förmåga även efter födseln (s. 59, 38).  

2.3 Språkinlärning i skolan 

Då eleverna börjar skolan talar de flesta sitt modersmål flytande och utan 

ansträngning, vilket enligt Ladberg (2003) lägger en god grund för modersmålet. 

Ladberg hänvisar till en rapport från Skolverket då hon skriver att detta kan bana väg 

för att lära sig ett andra- eller tredje språk enklare eftersom språken kan fungera som 

stöd för varandra (s. 14, 37).  Pinter (2017) menar att man som lärare ska använda sig 

av mycket hörövningar som sedan leder vidare till tal, vilket kan hänga ihop med vad 

Ladberg (2003) hävdar, att det är ansträngande att kommunicera på ett nytt språk. 

Hon menar att detta kan leda till trötthet och huvudvärk (s. 37). 

 

Lundberg (2010) skriver att språkintresset i Sverige har haft en nedgång under ett 

antal år. Därför är det enligt henne en fördel att ha en tidig språkstart för att yngre 

elever är som mest imitativa, nyfikna och öppna för nya språk och kulturer och på så 

sätt lättare tar till sig allt det nya (s. 20). Både Lundberg (2012, s. 17) och Ladberg 

(2003, s. 56) menar att ett av de viktigaste målen med att ha en så tidig start som 

möjligt i språkundervisningen är att bidra till ett ökat intresse hos eleverna. Ladberg 

(2003, s. 5) hävdar även att en tidig språkstart möjliggör för en djupare förståelse för 

språket och att man har lättare för att ta till sig bl.a. språkets uttal och grammatik.  

Genom att ha höga förväntningar på sina elever, menar Lundberg (2010, s. 29), kan 

man bibehålla elevernas intresse och motivation för ämnet. Eleverna tenderar att 

tappa intresset om läraren har för låga förväntningar på vad de kan. 

 

Det finns olika sätt att nå ut till eleverna när det handlar om att tillägna sig nya språk. 

De största framgångsfaktorerna är intresse, relevans, förväntningar och uppfyllelse 

enligt Lundberg (2010, s. 28). Hon skriver att man genom att låta eleverna själva vara 

med och planera engelskundervisningen kan väcka deras intresse för ämnet (s. 30). 

För att skapa relevans i engelskundervisningen kan man variera den med elevernas 

intressen och aktuella händelser i världen som utgångspunkter. Detta kan innebära 

att man behöver ta tid från övningsböcker för att istället blanda in något av mer 

omedelbart intresse för eleverna i engelskundervisningen (Lundberg, 2010, s. 28–
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29). Hon menar även att elevernas involverande i planeringen av 

engelskundervisningen kan möjliggöra bättre förståelse och sammanhang i det nya 

språket. Detta kan göra dem mer angelägna om att lära sig det, eftersom eleverna får 

diskutera innehåll, metoder och strategier (s. 30). 

2.4 Motivation 

För att ta till sig nya lärdomar och kunna utfärda något så behöver man känna någon 

slags motivation. Jenner (2004) förklarar att ordet motivation har sitt ursprung från 

det latinska ordet movere, vilket betyder röra sig (s. 38). I likhet med detta beskriver 

Gärdenfors (2010) motivation som en psykologisk egenskap hos en individ som ger 

drivkraft, formar och lockar fram viljan och riktar beteendet mot ett visst mål. Även 

Jenner (2004) hävdar att intresse eller nyfikenhet kan få en individ att sätta igång ett 

beteende, som innebär att individen vill röra sig framåt mot ett angivet mål (s. 41). 

Jenner menar vidare att beteendet kan komma ifrån inre eller yttre faktorer som 

glädje eller höga betyg (2004, s. 41). Enligt författaren är det viktigt för motivationen 

att individen har ett gott självförtroende. Om en individ inte lyckas med sitt mål kan 

ambitionsnivån sänkas medan det för en individ med gott självförtroende kan leda till 

nya tag (Jenner, 2004, s. 43).  

2.5 Motivation i engelskundervisningen och klassrumsklimat  

Precis som antytts ovan så är det av stor vikt att ha ett gott självförtroende för att 

våga använda sig av ett nytt språk. Därför menar Lundberg (2010, s. 25) att det 

språkliga självförtroendet spelar en stor roll vid användandet av språket. Vidare 

hävdar hon att om språkundervisningen är av positiv karaktär för eleverna kan det ge 

en god grund för att utveckla flerspråkighet (s. 17). Att det är läraren som är den 

viktigaste faktorn för elevernas språkliga utveckling är också något Lundberg 

framhåller, framförallt för att läraren har möjligheten att väcka elevernas nyfikenhet 

och intresse för det främmande språket (s. 25).  

 

Motivation är av stor betydelse när ett barn ska lära sig ett andra språk, och förutom 

föräldrarna är det framförallt lärarens attityd och förväntningar på eleven som har 

stor inverkan på elevens språkinlärning (Asmali, 2017; Lundberg, 2010; Pinter, 

2017). Andra saker som kan påverka elevernas motivation till engelskundervisningen 
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är sånger, spel och berättelser, enligt en studie utförd av Chou (2014). I studien 

framkom även att sånger och att lyssna till berättelser hjälpte eleverna att utveckla 

sin ordförståelse (s. 291). Motivation är något som kommer av erfarenheter och 

bemötandet man får (Jenner, 2004, s. 15). Genom att som pedagog försöka förstå sin 

elev kan man möjliggöra motivation genom ett gott bemötande. Det gäller att som 

pedagog veta vad som kan skapa och vidmakthålla motivationen hos sina elever. Att 

ha ett gott klassrumsklimat är väsentligt i all undervisning. Schieck (2009) menar att 

klassrumsklimatet kan främja eller hämma elevernas inre motivation. Det är därför 

viktigt att läraren arbetar för ett tillåtande och gott klassrumsklimat. Detta är något 

som även Pinter (2017) och Lundberg (2010) hävdar, att klassrumsmiljön bör vara 

stimulerande och trygg. De hävdar även att det bör finnas utmanande och stärkande 

aktiviteter. Enligt Lundberg (2010) kännetecknas en trygg klassrumsmiljö av att 

läraren är uppmuntrande i elevernas försök till att kommunicera på det främmande 

språket och att det ges rika möjligheter att integrera med varandra i klassrummet på 

olika vis (s. 21, 25–26). Detta är ungefär vad Schieck (2009) också hävdar, att man 

genom att bjuda in eleverna till delaktighet genom uppmuntran och förväntningar så 

kan eleverna motiveras och hjälpas framåt i sin utveckling, få bättre engelskt tal och 

en djupare förståelse för det lästa (s. 11, 14, 17). Enligt Lundberg (2010) kan 

stärkande aktiviteter vara att låta eleverna tala i kör tillsammans eftersom ingen blir 

utelämnad då (s. 21). 

2.6 Högläsning 

Högläsning pågår förmodligen just nu, i något klassrum i världen. Englund (2016) 

hävdar att man genom att ha högläsning på ett repetitivt vis möjliggör för eleverna att 

memorera grammatiska mönster och att kunna återberätta själva. Hon menar även 

att elevernas förmåga till att lyssna och ta till sig drar fördelar av detta precis som 

medvetenheten om den grammatiska strukturen (s. 48). Vissa författare hävdar även 

att eleverna kan utveckla baskunskaper i och få erfarenheter av engelskans tempus då 

de blir utsatta för berättelser på engelska (Hughes, 2010; Omar & Saufi, 2015). Såväl 

Hughes (2010) som Omar och Saufi (2015) menar att lärarens samspel med eleverna 

i och med högläsning gör att eleverna förbereds för framtidens engelska genom ett 

vidgat ordförråd och stimulering av talspråket, i och med att orden sätts in i ett 

sammanhang, vilket underlättar förståelsen av orden för eleverna (Chou, 2014; 

Englund, 2016, s. 4; Ghosn, 2007; Lane & Wright, 2007).  
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2.7 Barnlitteratur och dess fördelar 

NE definierar barnlitteratur som böcker speciellt utgivna för barn och unga 

(Nationalencyklopedin). Ghosn (2013) hänvisar till Zena Sutherland och Frances 

Goforth då hon definierar barnlitteratur: böcker som är skrivna för och till barn och 

som blir lästa av barn. Vidare definieras barnlitteratur (Ghosn, 2013) som historier 

som är påhittade och som genom fantasi uttrycker tankar, känslor, erfarenheter och 

annan information, ger intellektuell stimulation och relaterar till den tänkta 

åldersgruppens utvecklingsnivå och erfarenheter. Ghosn hänvisar till C.S. Lewis som 

menar att en bra barnbok ska kunna uppskattas även av vuxna. Barnlitteraturen kan 

delas in i poesi, sagor, myter och faktaböcker (Ghosn, 2013, s. 5). Enligt Blomberg 

och Wallström (2016) är barnlitteraturen i sig ett motiverande pedagogiskt verktyg i 

engelskundervisningen. I deras studie är resultatet även att det leder till ett förbättrat 

ordförråd hos eleverna.   

 

Kåreland (2009) skriver att barn har ett behov av att känna igen sig i texter de läser, 

vilket de kan göra genom t.ex. förmänskligade djur. Detta kan innebära att barn 

antingen behöver känna igen sig i texten för att känna glädje av den eller att de dras 

till det som är annorlunda. Hon hävdar även att barns litterära repertoar behöver 

vidgas genom att få möta olika slags texter eftersom det på detta vis får erfarenheter 

de annars aldrig skulle fått samt levande referenspunkter. Med detta menas att 

eleverna exempelvis kan sättas in i perspektiv de inte skulle möta utanför litteraturen 

och sedan får använda fantasin för att finna förklaringar till de nya perspektiven de 

upplevt genom en text (s. 74–75). 

 

Genom att använda sig av litteratur i engelskundervisningen sätts det lästa in i en 

meningsfull kontext för barnet då de kan se bilder och samtidigt lyssnar till 

berättelsen. På detta vis kan eleverna få erfarenheter och en större förståelse av det 

engelska språket som de aldrig annars skulle fått (Hughes, 2010; Omar & Saufi, 2015, 

s. 101). Hughes (2010, s. 5) menar att litteraturen ger eleverna en möjlighet att göra 

kopplingar mellan egna erfarenheter och sådant de ännu ej upplevt, som att gå till 

tandläkaren. Vidare skriver hon att språket i böckerna stöds av illustrationerna, vilket 

gör det enklare för eleverna att förstå (s. 8). Pinter (2017) hävdar att berättelser är 

bra inte minst för att de brukar vara lite repetitiva eftersom repetition möjliggör 
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lärande. Hon påpekar även att det är en fördel för eleverna att lyssna till sin lärare 

snarare än en inspelning, eftersom eleverna är vana vid att höra sin lärare som då 

även har möjlighet att göra förtydliganden genom bl.a. omformuleringar, 

kroppsspråk och ett varierat tonfall. 

 

Barnböcker är skrivna på ett sätt som förenklar för barnens förståelse. Ghosn (2013) 

ger exempel på detta från barnboken Velveteen Rabbit. En pojke i boken har glömt 

en leksakskanin ”out until long after dusk” (s. 18). Enligt Ghosn kan ordet dusk 

(’skymning’) vara obekant för många barn men hon menar att texten som följer gör 

att barnen får en förståelse för vad ordet innebär. I texten beskrivs hur pojken letar 

efter leksakskaninen med ljus i handen och att han inte kan sova utan sin 

leksakskanin. Barnen får en indikation på att skymning har något med kväll att göra. 

Genom att ha illustrationer kan man underlätta förståelsen än mer för barnen 

(Ghosn, 2013, s. 18).  

2.8 Varför högläsning? 

Högläsning bidrar till att stimulera elevernas fantasi och tankeverksamhet, enligt 

Svensson (2005, s. 30). Blomberg och Wallström (2016) hänvisar till Lundberg då de 

framhåller att högläsning ska vara ett meningsfullt och utmanande lärtillfälle där 

pedagogernas uppgift är att välja böcker som ligger något över elevernas språkliga 

förmåga. De menar att eleverna annars kanske inte blir tillräckligt 

utmanade/stimulerade i engelskundervisningen (s. 14). Enligt Fox (2003) är 

högläsning ett ypperligt tillfälle att kunna samtala med barn. Hon hävdar att man 

genom att tala om berättelsen, bilderna, orden och värderingarna i boken, kan skärpa 

deras hjärnor, eftersom barnen får träna på att koncentrera sig en längre tid (s. 23). 

 

Barn älskar att lyssna till berättelser och både Svensson (2005) och Ghosn (2013, s. 

8.) hävdar att barn även tycker om att hitta på berättelser och älskar fantasi. Enligt 

Ghosn (2013) är förmågan att kunna fantisera viktig för att kunna behärska vår 

vardag, för att man på så vis kan visualisera framgång vid exempelvis problem. Hon 

menar att man kan utveckla sin fantasi, kreativitet och en god struktur i leken genom 

att höra berättelser (s. 8). Att barnlitteratur även underlättar sambandsförståelse och 

uttal är något som Englund (2016) påpekar. Högläsning av engelsk barnlitteratur kan 
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även leda till att eleverna utvecklar sitt ordförråd, sin receptiva förmåga och 

ordigenkänning enligt Lane och Wright (2007).  

 

Högläsning i skolan kan underlätta för vissa barn att komma i kontakt med 

berättelser och känslor som böckerna förmedlar (Svensson, 2005, s. 30). Detta är 

väsentligt eftersom böcker, enligt henne, är det bästa sättet att ge eleverna en positiv 

språkutveckling då eleverna får ta del av olika författares sätt att uttrycka sig på. På 

sikt kan detta leda till att eleverna blir mer självständiga i sitt förhållande till språket 

(s. 29–30). Vidare hävdar författaren att gemenskap och trygghet kan komma ur 

högläsningen samt att det ger insikt i hur en berättelse byggs upp och hur språket 

fungerar (s. 36). En högläsningsbok på engelska kan tillhöra vilken genre som helst 

men bör, enligt Ghosn (2013), vara genomtänkt och anpassad efter publikens ålder. 

Lane och Wright (2007) menar att en lärare bör välja en högläsningsbok som är 

välskriven och som får eleverna engagerade i handlingen och karaktärerna för att på 

så sätt kunna uttrycka sig och läsa med flyt (s. 669). Att använda sig av barnlitteratur 

på engelska där eleverna kan identifiera sig med karaktärer som bor i engelsktalande 

länder ger dem dessutom en chans att uppleva andra kulturer och de värderingar som 

finns där (Englund, 2016, s. 4; Ghosn, 2013, s. 31; Svensson, 2003, s. 36). Ghosn 

(2013, s. 31) hävdar även att eleverna, genom att ställa frågor om det som verkar 

annorlunda och spännande kan utveckla empati för de som kommer från 

engelsktalande länder (Ghosn, 2013, s. 31).  

 

Att använda sig av barnlitteratur i engelskundervisningen har många fördelar. 

Englund (2016) skriver att högläsning på engelska kan underlätta elevernas förståelse 

för skriv- och talspråk. Att gå från att lyssna till berättelsen till att använda tal kan 

enligt författaren göras genom att spela spel, sjunga sånger och rim. En annan viktig 

aspekt Englund (2016) tar upp är att samtala med eleverna om boken innan och 

diskutera vad eleverna tror kommer hända genom bilderna. På så sätt kan elevernas 

nuvarande kunskaper om texten aktiveras och hjälpa dem förstå sambandet mellan 

vad de redan vet och den nya informationen som kommer genom berättelsen. 

Englund skriver även att en bok med bra bilder möjliggör för eleverna att leta efter 

ledtrådar till innehållet och läser man dessutom samma bok flera gånger ökar 

möjligheten för att eleverna utvecklar sitt ordförråd (s. 16, 17). Lane och Wright 

(2007) menar att inlevelse, uttryck, gestikulationer och röstförvrängning kan 
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förbättra förståelsen av det lästa (s. 669) varför man som pedagog bör använda sig av 

detta vid sin högläsning.  

3 Material och metod 

Nedan kommer en beskrivning av studiens genomförande, inklusive urval, 

datainsamling och analys, såväl som forskningsetiska aspekter.   

3.1 Metodval 

Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant tidigare forskning 

undersöka hur högläsning på engelska kan vara ett effektivt sätt att bedriva 

engelskundervisningen på. Undersökningen ska även bidra till att se om elevernas 

ordförråd förändras efter högläsning. Ambitionen är att få insikt i hur elever 

uppfattar engelskundervisningen och att kunna se samband mellan högläsning och 

ordförråd. Vid ett positivt utfall skulle andra lärarstudenter och lärare kunna 

inspireras till att använda sig av högläsning på engelska i sin undervisning.  

 

Denna undersökning bygger på högläsning av den engelska barnboken The Great 

Fairy Tale Disaster (Conway, 2012). Mer information om boken finns under punkt 

3.3.2. Datainsamlingen började genom att jag var ute i 3 olika årskurs 3. Eleverna i 

klasserna fick besvara en individuell enkät (Enkät 1, Bilaga 2) före högläsningen 

angående engelskundervisningen i skolan (se mer under punkt 3.3.1). I samband med 

att enkäten genomfördes besvarade de även ett ordtest, med 17 engelska ord från 

högläsningsboken (se Bilaga 2). När alla elever besvarat Enkät 1 samt ordtestet 

började högläsningen (läs mer under punkt 3.3.1). Efter högläsningen fick eleverna 

besvara en annan enkät (Enkät 2) och samma ordtest en gång till (se Bilaga 3).  

3.2 Deltagare 

Initialt kontaktades 3 skolor i en mindre svensk kommun med en förfrågan om att 

delta i studien. Tillsammans har dessa skolor 8 klasser i årskurs 3. Alla ansvariga 

lärare fick en förfrågan om att delta i studien. För 2 av klasserna i den enda skolan 

svarade 1 lärare ja. Från den andra skolan tackade 2 lärare ja till att medverka men 
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till slut deltog ändå bara 1 av dessa med sin klass. Den tredje skolan hade tyvärr ingen 

möjlighet att delta i studien. Studiens deltagare blev således 3 klasser.  

 

För 2 av klasserna skickades ett missivbrev ut (se Bilaga 1). Den tredje klassen 

behövde inget missivbrev, då de tillhörde en övningsskola, vilket innebär att det är en 

skola som tar emot studenter för fältstudier och undersökningar frekvent. I 

missivbrevet fanns information om undersökningens syfte och tillvägagångssätt, 

etiska överväganden och behovet av samtycke från vårdnadshavare 

 

Klasserna betecknas här som A, B och C. Klass A bestod av 27 elever varav totalt 23 

elever deltog i undersökningen, 11 flickor och 12 pojkar. 5 av dessa elever hade 

svenska som andraspråk, varav 2 hade engelska som modersmål. Klass B bestod av 

26 elever varav 23 elever deltog i undersökningen, 14 flickor och 9 pojkar. I klass B 

hade 5 av de deltagande eleverna svenska som andraspråk, varav 1 elev hade engelska 

som modersmål. Klass C bestod av 19 elever där totalt 17 av eleverna deltog i 

undersökningen, 8 flickor och 9 pojkar. 4 av de deltagande eleverna hade svenska 

som andraspråk. Totalt deltog 63 elever fullt ut, varav 33 flickor och 30 pojkar.  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Högläsning 

De tre lektionerna med högläsningstillfällena startade med en presentation av 

undersökningen och om vissa etiska överväganden. Sedan förklarades vad som skulle 

ske under lektionen, som alla varade mellan 40–60 minuter. Exempel på hur man 

kunde svara på enkäterna gavs och vikten av att deltagandet var individuellt och 

anonymt togs upp. Efter Enkät 1 och det första ordtestet (se 3.1 samt 3.3.3–4) lästes 

den valda boken upp i ett lugnt tempo, där jag visade bilderna innan varje bläddring. 

Jag fokuserade på intonation, ögonkontakt och att vid utvalda tillfällen visa med 

kropp eller röst vad som pågick i boken.  

3.3.2 Högläsningsboken 

Högläsningsboken The Great Fairy Tale Disaster (Conway, 2012) valdes på grund av 

att boken är av underhållande karaktär med färgglada illustrationer som speglar 

textens innehåll. Boken är anpassad för åldrarna 3-7 år, och startar med en typisk 
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sagoinledning: ”Once upon a time..”. Bokens format är kvadratisk och framsidan 

visar bl.a. bokens huvudkaraktär.  

 

Boken handlar om den stora stygga vargen från De tre små grisarna. Vargen har 

tröttnat på sagan han befinner sig i och ger sig i boken ut på en resa för att hitta en 

annan saga att vara med i istället. Sagor han besöker är Askungen, Jack och 

Bönstjälken, Törnrosa, Guldlock och de tre små björnarna, Rapunzel, De tre 

bockarna bruse, Hans och Greta samt Mästerkatten. Vid varje stopp händer det något 

konstigt som gör att vargen vill ge sig vidare i sökandet efter den perfekta sagan att 

vara med i. Bokens ca 30 sidor är täckta med roliga, passande illustrationer till 

berättelsen. Texten är i olika storlekar och i olika typsnitt.  

3.3.3 Enkäter 

Som nämnts ovan omfattade undersökningen två enkäter, Enkät 1 och 2 och ett 

Ordtest som genomfördes både innan och efter högläsning. Enkät 1, som gjordes 

innan högläsningen, bestod av 10 påståenden, t.ex. Jag tycker att engelska är roligt. 

För att bemöta påståendet fanns 5 svarsalternativ: stämmer helt, stämmer delvis, 

stämmer nog inte, stämmer inte och vet inte.  De första fyra svarsalternativen 

illustrerades även med motsvarande ansiktsuttryck. Till svarsalternativ vet inte var 

bilden ett frågetecken (se Bilaga 2). Enkät 2 gjordes efter högläsningen. Denna enkät 

bestod av 7 påståenden som exempelvis Jag tyckte om att lyssna till högläsning på 

engelska. Svarsalternativen var samma som för Enkät 1 (se Bilaga 3).  

3.3.4 Ordtest 

Ett av studiens syfte var att undersöka om högläsning på engelska bidrar till utökat 

ordförråd hos eleverna. 17 ord valdes från boken och testades: disaster, relax, fairy 

tale, shadow, dark, stammer, frightened, wand, slippers, different, tremble, huge, 

snore, cottage, porridge, mess och chimney. Ordtestet bestod endast av de skrivna 

orden och en linje bredvid varje för att kunna skriva en översättning till svenska. 

Några av orden valdes för att de kunde förtydligas med kroppsspråk eller ljud under 

högläsningen exempelvis ordet snore. När ordet lästes upp gjordes en snarkning i 

anknytning till ordet. Andra ord som exempelvis cottage valdes för att illustrationen i 

boken gav stöd till ordet. Övriga ord, t.ex. different, valdes för att de uppfattades som 
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svåra samtidigt som de inte illustrerades i boken eller på ett enkelt sätt kunde 

förtydligas genom kroppsspråk eller andra uttryck.  

3.3.5 Analysmetod 

Den insamlade datan från enkäterna och ordtesterna är av kvantitativ karaktär. 

Datan har bearbetats i Excel för att enklare kunna överskådas och sammanställas till 

resultat. Stapeldiagram används i resultatavsnittet nedan för att illustrera elevernas 

svar från enkäterna samt ordtesternas resultat före och efter högläsningen.  

3.3.6 Metodkritik 

Eftersom Pinter (2017) menar att det är en fördel för eleverna att lyssna till sin lärare 

vid språkinlärning snarare än inspelningar (eller en främmande person) så kan man 

tänka sig att det eventuellt kan ha påverkat undersökningens resultat att det var jag 

som höll i högläsningen. Fördelen var dock att det var en och samma person som 

utförde högläsningstillfällena för att de skulle bli så snarlika som möjligt.  

 

En annan aspekt är att två av klasserna inte är vana vid att delta i undersökningar och 

fältstudier. Detta kan ha gjort dessa elever mer nervösa eller påverkat 

undersökningen på annat vis.  

 

Denna studie visar endast resultat från de tre deltagande klasserna och är således inte 

en generalisering av engelskundervisningen i årskurs 3 i Sverige överlag. För en 

sådan generalisering hade en mer omfattande studie behövts.   

 

Ordtestet är utformat av mig och hade kunnat bestått av fler ord. Men min tanke var 

att inte göra testet alltför långt då hela studien i sig kunde tänkas bli ansträngande för 

många av eleverna. Jag hade också kunnat filma för att kunna gå tillbaka till 

högläsningstillfällena för att kunna göra fler analyser och se om jag verkligen 

uttryckte mig likadant vid alla högläsningstillfällen.  

3.4 Etiska principer 

Detta arbete har följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Vid 

forskning är det viktigt att följa rådande lagstiftning och vara medveten om hur man 

går tillväga för att bedriva forskning. Undersökningens informanter har blivit 
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informerade om forskningens syfte enligt informationskravet. Två av klasserna fick 

ett missivbrev hemskickat för information om undersökningens syfte och 

genomförande. I samtyckesformuläret kunde vårdnadshavare välja att medge eller 

neka sitt barns deltagande i studien i enlighet med samtyckeskravet. Ingen 

vårdnadshavare valde att neka. Eleverna fick information innan lektionen startade 

om att det var frivilligt att vara med och att de kunde avbryta sin medverkan när de 

ville. Det påpekades även att alla enkäter och ordtester endast skulle användas till 

denna studie. Eftersom frågeformulären var anonyma så upprätthålls skyddet av 

deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

4 Resultat 

Studiens resultat följer nedan.  

4.1 Enkätsvar  

Resultaten i detta avsnitt bygger på elevernas svar på Enkät 1 (före högläsningen) och 

Enkät 2 (efter högläsningen), där de fick ta ställning till olika påståenden genom att 

kryssa för ett av följande alternativ: stämmer helt, stämmer delvis, stämmer nog 

inte, stämmer inte och vet inte.  

4.1.1 Före högläsning 

63 informanter besvarade Enkät 1 (se Bilaga 2).  Det första påståendet var Jag tycker 

om engelsklektionerna i skolan. Som framgår av Figur 1, ansåg nästan 75 % att det 

stämde helt eller delvis. 14 % höll inte med och 11 % visste inte.  
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Figur 1. Jag tycker om engelsklektionerna i skolan.  

 

Den andra påståendet var Jag tycker engelska är enkelt. I Figur 2 framgår att 38 % 

av eleverna höll med helt eller delvis. 28 % ansåg att det stämmer nog inte. Ca 20 % 

svarade att det stämmer inte och 11 % av informanterna visste inte.  

 

Figur 2. Jag tycker att engelska är enkelt.  
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Figur 3. Jag tycker att engelska är roligt. 

 

Påstående nummer 3, Jag tycker att engelska är roligt, besvarades enligt Figur 3. 

Där är det tydligt att eleverna överlag (ca 82 %) höll med helt eller delvis. 12 % höll 

inte med och 3 visste inte.  

  

 

Figur 4. Jag tycker att engelska är ett viktigt ämne.   

 

I Figur 4 visas svaren på påståendet Jag tycker att engelska är ett viktigt ämne. 66 % 

av informanterna höll med helt och 11 % höll med delvis. 8 % svarade stämmer nog 

inte och 11 % svarade vet inte. Enbart 2 informanter höll inte med alls. 
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Figur 5. Jag ser fram emot engelsklektionerna.  

 

Det femte påståendet i Enkät 1 illustreras i Figur 5. Där framgår att ca 68 % av 

informanterna höll med om att de ser fram emot engelsklektionerna. 20 % höll inte 

med och 11 % visste inte.  

 

 

Figur 6. Jag gör alltid mitt bästa på engelsklektionerna. 

 

Som framgår av Figur 6, höll 71 % av informanterna helt med om att de alltid gör sitt 

bästa på engelsklektionerna. Enbart 1 höll inte med och 6 % visste inte.  
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Figur 7. Det är roligt att samtala på engelska.  

 

Påståendet Det är roligt att samtala på engelska besvarades som visas i Figur 7. Ca 

51 % ansåg att det stämmer helt. 20 % höll med till viss del. 17 % höll inte med och 

resterande visste inte.  

 

Informanterna fick besvara frågan Har du hört sagor på engelska förut i skolan? 

Som visas i Figur 8, så höll ca 50 % av informanterna med om att de hört sagor på 

engelska i skolan förut. 22 % höll inte med och hela 27 % visste inte om de hört sagor 

på engelska i skolan förut.  

 

Figur 8. Har du hört sagor på engelska förut i skolan? 
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Figur 9. Skulle du vilja läsa böcker på engelska på egen hand? 

 

Frågan Skulle du vilja läsa böcker på engelska på egen hand? besvarades enligt 

Figur 9. 25 % svarade stämmer inte och 14 % stämmer nog inte. 44 % höll med helt 

eller delvis om att de skulle vilja läsa böcker på engelska på egen hand och resterande 

visste inte om de skulle vilja läsa böcker på engelska på egen hand.  

 

 

Figur 10. Vill du lära dig mer engelska? 
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Den sista frågan i Enkät 1 var Vill du lära dig mer engelska? Som illustreras i figur 10 

så höll 92 % av informanterna med helt eller delvis. 6 % besvarade med vet inte, 1 

informant svarade med stämmer nog inte och ingen svarade att det inte stämmer. 

4.1.2 Efter högläsning 

63 informanter besvarade Enkät 2 (se Bilaga 3) efter högläsningstillfället. Det första 

påståendet som informanterna fick ta ställning till var Jag tyckte om att lyssna till 

högläsning på engelska där ca 57 % av informanterna höll med helt och 17 % höll 

med delvis. Stämmer nog inte och vet inte fick 10 % vardera av informanternas svar. 

6 % tyckte inte om att lyssna till högläsning på engelska.   

 

 

Figur 11. Jag tyckte om att lyssna till högläsning på engelska.  

 

Det andra påståendet i Enkät 2 var Jag tycker att boken var enkel att förstå, där 

svaren illustreras i Figur 12. 52 % höll med om att boken var enkel att förstå, och 41 % 

höll inte med om detta. 6 % besvarade med vet inte.  
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Figur 12. Jag tyckte att boken var enkel att förstå.  

 

Figur 13. Har du lärt dig något nytt ord från boken på engelska? 

 

I Figur 13 besvaras frågan Har du lärt dig något nytt ord från boken på engelska? 

Nästan 35 % svarade stämmer helt och 27 % svarade Stämmer inte. 14 % visste inte 

om de lärt sig något nytt ord i och med högläsningsboken.  

 

14

19

6

20

4

0

5

10

15

20

25

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer nog inte Stämmer inte Vet inte

22

15

2

15

9

0

5

10

15

20

25

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer nog inte Stämmer inte Vet inte



 

 

22 

 

Figur 14. Skulle du vilja ha fler lektioner med högläsning på engelska? 

 

Som framgår av Figur 14 så håller mer än hälften (53 %) med om att de vill ha fler 

lektioner med högläsning på engelska och ytterligare 14 % höll med till viss del. 12 % 

svarade stämmer inte, 8 % stämmer nog inte och 11 % vet inte.   

 

Som fråga nr 5 i Enkät 2 fick informanterna besvara Skulle du vilja läsa denna bok 

igen? I Figur 15, framgår att mer än hälften av eleverna höll med, helt eller delvis om 

att de skulle vilja läsa högläsningsboken igen. 33 % av informanterna höll inte med 

och 9 % visste inte.  

 

Figur 15. Skulle du vilja läsa denna bok igen? 
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I Figur 16, illustreras informanternas svar till frågan Skulle du vilja läsa mer böcker 

på engelska själv? 30 % höll med helt och 12 % delvis. 25 % höll inte med alls och 

hela 15 informanter besvarade frågan med vet inte.  

 

Figur 16. Skulle du vilja läsa mer böcker på engelska själv? 

 

Den sista frågan i Enkät 2 illustreras i Figur 17. Vill du lära dig mer engelska? 

besvarades av 90 % med att de håller med helt eller delvis. 2 informanter höll inte 

med och 4 besvarade frågan med vet inte.  

 

 

Figur 17. Vill du lära dig mer engelska? 
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4.1.3 Diskussion 

Utifrån den första enkäten som besvarades anses informanterna överlag ha en positiv 

uppfattning av engelsklektionerna i skolan, vilket flera författare menar är av stor 

betydelse när ett barn ska lära sig ett andra- eller tredjespråk (Asmali, 2017; 

Lundberg, 2010; Pinter, 2017). Att engelska är roligt är också något som en stor andel 

(82%, se figur 3) av eleverna håller med om och något som Lundberg (2010) menar 

kan bana väg för flerspråkighet. Över 90 % av informanterna höll med om att de vill 

lära sig mer engelska (se figur 10 och figur 17), detta intresse kan enligt Lundberg 

(2010) vara en framgångsfaktor vid språkinlärning.  

 

Ungefär hälften av informanterna ansåg inte att engelska språket var enkelt medan 

drygt hälften av informanterna ansåg att högläsningsboken var enkel att förstå. Detta 

resultat kan ha samband med vad Ghosn (2013) och Hughes (2010) hävdar, nämligen 

att illustrationerna kan förenkla handlingen i böckerna och göra det enklare för 

eleverna att förstå.  

 

En väldigt liten andel av informanterna höll med om att de skulle vilja läsa engelska 

böcker på egen hand (se figur 9). Figur 14 visar dock att nästan 70 % av 

informanterna är positivt inställda till att ha fler lektioner med högläsning, vilket 

skulle kunna bero på det Lane och Wright (2007) hävdar, att en bra, välskriven 

högläsningsbok kan få eleverna engagerade och kan ge goda resultat.   

4.2 Ordtest 

Nedan redovisas resultaten från ordtesterna som genomfördes i anknytning till 

enkäterna.  

4.2.1 Före högläsning 

Alla 63 informanter deltog i ordtestet innan högläsning. Totalt antal rätt man kunde 

ha var 17 per ordtest. I ordtestet (se Bilaga 2) fanns det 4 ord som hade fler än 10 

rätta svar innan högläsningen. Dessa var relax, shadow, dark och mess. Relax och 

dark hade fler rätta svar än fel. De ord som ingen kunde var tremble, cottage samt 

chimney.  
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4.2.2 Efter högläsning 

Alla 63 informanter deltog i ordtestet efter högläsning. De ord som hade fler än 10 

rätta svar efter högläsningen var disaster, relax, fairy tale, shadow, dark, stammer, 

different, snore och mess.  

 

Informanterna B9, B21, A21, A8 och A7 hade alla en minskning av antal rätt ord. B9 

gick från 3 rätt på ordtestet innan högläsning till 1 rätt på ordtestet efter 

högläsningen. B21 hade 6 rätt innan högläsning och 3 efter högläsning. A21 gick från 

7 till 4 rätt. A8 gick från 5 till 4 rätt och A7 från 7 till 6 rätt. Detta tolkar jag som att 

jag antingen varit otydlig med vad som ska göras, att informanterna själva hade svårt 

att följa instruktionerna eller att informanterna var osäkra på ordens innebörd. Det 

kan även vara så att informanterna kanske inte var helt ärliga i sina svar eller 

tjuvkikade på kamraterna.  

 

De informanter som ökade sina ordtest med flest antal ord var informant C5 och C10. 

C5 hade 1 rätt på första ordtestet (dark). I ordtest 2 hade hen 5 rätt (disaster, dark, 

slippers, different och snore). C10 hade rätt på relax och dark i första ordtestet och 

utökade med följande ord i ordtest 2: disaster, fairy tale, different och mess.  

 

De informanter med flest antal rätt var informant A5 som hade 11 rätt på ordtest 1 

och 12 rätt på ordtest 2, där chimney var ordet som utökades med. Informant A4 

hade 9 rätt på ordtestet innan högläsning och 10 efter högläsning. Det nya ordet var 

även här chimney. Informant A20 kunde 8 ord på ordtestet innan högläsningen och 

utökade med 3 nya ord efter högläsningen: fairy tale, porridge och chimney.  
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Figur 18. Antal ord som eleverna hade rätt på, innan och efter högläsning.  

 

Figur 18 visar att efter det andra ordtestet ökade ordet fairy tale mest i antal rätt, 

från 2 till 13 rätt. De ord som ökade mest därefter var orden chimney, stammer, 

snore och disaster. Ordet chimney var ett av orden som ingen hade rätt på innan 

högläsningen men som ändå 7 elever hade rätt på efter högläsningen. 

4.2.3 Diskussion 

Den totala ökningen av antal rätt på ordtesterna var 45 ord sammanlagt på alla 63 

informanter. Detta kan därmed inte fungera som stöd till påståendet att alla elever lär 

sig nya ord genom högläsning. Däremot kan man hävda att högläsning kan bidra till 

att utveckla ordförståelsen hos en del elever, vilket stämmer överens med vad Chou 

(2014), Englund (2016), Ghosn (2007) och Lane & Wright (2007) skriver, dvs. att 

högläsning av barnlitteratur kan öka elevernas ordförråd och förståelse. Att resultatet 

inte blev högre kan ha många orsaker, exempelvis att två av klasserna var ovana att 

ingå i undersökningar, ointresse från elevernas sida, språket hos en del elever, att jag 

inte varit tillräckligt tydlig med vad som skulle göras. Det kan även vara så att vissa 

elever inte var helt ärliga och kikade på sina kamrater vid genomförandet. Av de ord 

som hade ökat mest efter högläsningen, efter fairy tale (chimney, stammer, snore och 

disaster) var två som jag visat med min röst samtidigt som jag läste sagan (stammer 

och snore), vilket kan kopplas ihop med vad Lane och Wright (2007) hävdar, att 

röstförvrängning kan underlätta det lästa. Chimney och disaster illustrerades i boken 
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och detta stämmer därför överens med vad Ghosn (2013) hävdar, att illustrationer 

kan underlätta förståelsen för eleverna. 

5 Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att informanternas uppfattning om 

engelskundervisningen överlag var av positiv karaktär. Det nya inslaget i 

undervisningen verkar ha varit ett effektivt sätt att bedriva engelskundervisningen på 

eftersom att informanterna överlag verkar vilja fortsätta med fler lektioner med 

högläsning på engelska. Resultatet visade även att flera av eleverna lärt sig nya ord. 

Eftersom Skolverket (2018) skriver att varje elev ska kunna kommunicera på 

engelska i tal och skrift är det viktigt att försöka hitta effektiva sätt att bedriva 

engelskundervisningen på samt hitta metoder som passar eleverna och som får dem 

att vilja lära sig mer engelska. Då 34 informanter svarade Stämmer helt på 

påståendet Skulle du vilja ha fler lektioner med högläsning på engelska och 9 

informanter svarade Stämmer delvis skulle man kunna hävda att det är ett bra 

underlag för att fortsätta med högläsning i dessa 3 klasser. Detta kan alltså vara en 

god metod som passar eleverna för att de ska vilja lära sig mer engelska. En 

utmanande bok sägs kunna stärka motivationen, vilket Lundberg (2010) och Pinter 

(2017) menar. Detta är något som kan styrkas i denna undersökning eftersom att så 

stor del av informanterna ansåg att de skulle vilja ha fler lektioner med högläsning 

jämfört med enkäten innan där 39 % inte höll med om att de skulle vilja läsa engelska 

böcker på egen hand. Högläsningsboken i denna studie har ökat intresset och 

nyfikenhet för det engelska språket till viss del, precis som Lundberg antyder, och 

läraren (i detta fall jag) kanske väckte eller ökade elevernas lust och intresse för det 

främmande språket. Då många informanter gärna skulle ha fler lektioner med 

högläsning så bör man se till att klasserna får mer av detta, eftersom elevernas 

intresse för ämnet kan bli ännu större då de får vara med och planera 

undervisningen, som Lundberg (2010) hävdar. Ordtesterna visade sig inte vara helt 

övertygande även om de ger en indikation på att flera elever faktiskt lärt sig något 

nytt ord i och med högläsningen, precis som flera av författarna skriver (Chou, 2014, 

Englund, 2016, Ghosn, 2007 och Lane & Wright (2007).  
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Denna studie var som redan nämnts begränsad till 3 klasser med 63 deltagande 

informanter. Flera av informanterna var inte vana att ingå i undersökningar och 

informanterna var heller inte vana vid att ha högläsning på engelska. Om man skulle 

implementera högläsning och göra eleverna vana vid denna typ av undervisning 

skulle de kunna ha enklare för att lyssna och lära sig, precis som Lundberg (2003) 

hävdar, att upprepning och variation i undervisningen är en viktig del när man lär sig 

ett nytt språk. Att använda sig av upprepade högläsningstillfällen med samma bok 

skulle även möjliggöra för en repetitiv undervisning där eleverna har större chans att 

ta till sig nya ord och förståelse i enlighet med vad Pinter (2017) hävdar. 

5.2 Slutsats 

Slutsatsen är att lärarna i dessa klasser kan fortsätta använda sig av högläsning på 

engelska eftersom en stor del av informanterna, helt eller delvis, höll med om att de 

gärna vill ha fler lektioner med högläsning på engelska. Flera av eleverna utökade sitt 

ordförråd och skulle man använda högläsning som undervisningsstrategi oftare så 

skulle eventuellt fler elever kunna utöka sitt ordförråd. Elevernas uppfattning om 

engelskundervisningen är positiv överlag och genom enkäterna framkommer att 

uppfattningen om engelskundervisningen är fortsatt positiv även efter högläsningen. 

Genom att involvera eleverna i engelskundervisningen och bl.a. låta dem ha 

möjligheten att vara med och påverka val av högläsningsbok skulle man kunna stärka 

deras intresse ytterligare för undervisningen.  

För ett mer påtagligt resultat skulle man kunna göra en mer omfattande studie där 

man har fler högläsningstillfällen av en och samma bok. Man skulle även kunna följa 

en klass och ha högläsning 1 gång i veckan under en period och sedan mäta resultatet. 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur det kommer sig att så många lärare 

inte använder sig av högläsning på engelska i sin undervisning. 
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Bilaga 1 

    Akademin för utbildning,  
kultur och kommunikation  

    2018xxxx 

 

En undersökning med fokus på högläsning på engelska i årskurs 3.  

 

Hej,  

Mitt namn är Madeleine Morales Pihlmark och jag studerar grundlärarprogrammet 
F-3 på Mälardalens Högskola. Jag är just nu inne på min sjätte termin av åtta och 
skriver mitt första examensarbete. 

Med utgångspunkt i relevant forskning är syftet med min undersökning att se om 
elevernas motivation till engelskundervisningen påverkas av högläsning på engelska. 
Jag kommer även att undersöka om elevernas ordförråd ökar genom högläsningen. 
Förhoppningen är att kunna bidra med fakta till lärare och lärarstudenter.  

För att möjliggöra studien kommer eleverna att få besvara en enkät både före och 
efter högläsningen samt utföra ett ordtest för att se om eleverna lär sig några nya ord 
genom denna aktivitet.  

För att kunna utföra studien behöver ni, vårdnadshavare bli informerade om att 
studien kommer att genomföras. Jag behöver även ert samtycke för att ert barn ska 
kunna delta i studien. Det är helt frivilligt att vara med och eleven kan även avbryta 
medverkan om så är fallet. 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas till denna forskning. 
Undersökningen är anonym och hanteras genom sekretess, vilket innebär att man 
inte kan spåra tillbaka något till deltagarna.  

 

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på: 

xxx@xxx.xxx.xx  

 

Med vänliga hälsningar,  

Madeleine Morales Pihlmark  
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Samtyckesformulär 

 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien.  

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.  

 

 

……………………………………………………………………………………………  

Målsmans underskrift    Datum  

 

 

……………………………………………………………………………………………  

Elevens underskrift   Datum 
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Bilaga 2 

Enkät angående engelskundervisning i årskurs 3 
 

Jag är:  Pojke   ☐ 

Flicka  ☐ 

  
Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte 

Vet inte 

 
Sätt endast ett kryss på varje 

rad. 
     

1. 
Jag tycker om 

engelsklektionerna i             
skolan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
Jag tycker att engelska är 

enkelt. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
Jag tycker att engelska är 

roligt. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
Jag tycker att engelska är 

ett viktigt ämne. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 
Jag ser fram emot 

engelsklektionerna. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. 
Jag gör alltid mitt bästa 
på engelsklektionerna. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. 
Det är roligt att samtala 

på engelska. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. 
Har du hört sagor på 

engelska förut i skolan? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. 
Skulle du vilja läsa böcker 

på engelska på egen 
hand? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. 
Vill du lära dig mer 

engelska? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  

 

 



 

 

35 

Vet du vad dessa engelska ord betyder? 😊 Skriv vad du tror de betyder på raden. 

 

 

 Disaster     

 Relax     

 Fairy tale     

 Shadow     

 
 Dark     

 Stammer     

 Frightened     

 Wand     

 
 Slippers     

 
 Different     

 Tremble     

 Huge     

 Snore     

 Cottage     

 Porridge     

 Mess     

 Chimney     
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Bilaga 3 

Enkät angående engelskundervisning i årskurs 3 
 

Jag är:  Pojke   ☐ 

Flicka  ☐ 
  Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte 

Vet inte 

 Sätt endast ett kryss på varje 
rad. 

     

1. 
Jag tyckte om att lyssna 
till högläsning på 
engelska. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
Jag tycker att boken var 
enkel att förstå. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
Har du lärt dig något nytt 
ord från boken på 
engelska? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
Skulle du vilja ha fler 
lektioner med högläsning 
på engelska? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 
Skulle du vilja läsa denna 
bok igen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. 
Skulle du vilja läsa mer 
böcker på engelska själv? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. 
Vill du lära dig mer 
engelska? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Skriv vad du tror att de engelska orden betyder efter att du hört berättelsen 😊 

 

 

 Disaster     

 Relax     

 Fairy tale     

 Shadow     

 
 Dark     

 Stammer     

 Frightened     

 Wand     

 
 Slippers     

 
 Different     

 Tremble     

 Huge     

 Snore     

 Cottage     

 Porridge     

 Mess     

 Chimney     

 

 

 

 

 


