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1          Inledning 
Språket är en av våra viktigaste kommunikationsformer där struktur, ordförråd och 
förståelse är avgörande faktorer för ett välutvecklat språk. Språket är under ständig 
utveckling, både formellt och på individnivå, där nya ord uppstår och betydelsen av 
ord kan komma att ändras. Under vår utbildning har vi mött allt från nyanlända 
elever med ett annat modersmål än svenska till svenskfödda elever med svenska som 
modersmål. Språkkunskaperna hos barn varierar och vårt intresse för språkinlärning 
och ordförrådets utveckling väcktes i samband med dessa möten. Då högläsning av 
skönlitterära texter är en väl utformad och genomarbetad språkutvecklande metod 
har vi valt att undersöka hur denna tar sig uttryck i skolans undervisning i de tidigare 
skolåren, eftersom språket är människans nyckel till framgång och utveckling. 

Vi har valt att undersöka användningen av högläsning och boksamtal i 
svenskundervisningen i årskurserna 1–3. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 
studiemetod med semistrukturerade intervjuer för att samla in material till 
undersökningen. Valet av intervjumetod innebär en större diskussionsmöjlighet för 
oss samt att intervjupersonen har möjlighet att utveckla sina svar vidare. 

Högläsningen har visat sig ha en stor betydelse och inflytande på barns språk-, läs- 
och skrivutveckling än vad man tidigare trott. Detta inkluderar så väl faktatexter som 
skönlitterära texter och där barnen får en uppfattning om språkets struktur. Genom 
dessa olika texter får barnen även ta del av nya begrepp och ord som på så vis 
stimulerar utvecklingen av ordförrådet, och där forskning visar att möjligheten för ett 
väl utvecklat ordförråd ökar via högläsning. I nyligen utgiven forskningsartikel från 
Skolverket skriver Pihlgren (2019) att barn som tidigt inkluderas i språkstimulerande 
miljöer som högläsning i undervisningen har bättre förutsättningar att lära sig att 
läsa och skriva. I de tidiga skolåren är det av stor vikt att barn får delta i dessa typer 
av miljöer. Dels för att främja språkutvecklingen, dels för att barn inser att det som 
förekommer i böcker också är verklighetsförankrat. Pihlgren (2019) menar att  

[i] högläsningen påbörjas barnens process mot att bli läsande individer. Även de yngsta 
barnen förstår efter hand att tecknen och bilderna på pappret kan förmedla något och att 
detta något kan läsas upp eller berättas om och om igen. Barnen lär sig omedvetet hur 
språket låter och är uppbyggt. (s. 2)     

Den omedvetna lärprocessen om språkets uppbyggnad och ordförrådet menar 
Pihlgren (2019, s. 2) är viktigt för barnens språkliga utveckling. 
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1.1   Problemområde 
Högläsning är av stor vikt för elevers språkliga utveckling. Enligt Fridolfsson (2015) 
behöver elever få ta del av viss högläsning av litteratur varje dag, det behöver dock 
inte vara läraren specifikt som läser, men eleverna bör få ta del av högläsning i någon 
form varje dag. Högläsning som metod innebär att lyssnaren får insikt om 
berättelsens uppbyggnad, och även att den som lyssnar får fokusera på själva 
berättelsen, inte på texten och orden i sig (Chambers, 2011). Det är därför av intresse 
at undersöka hur lärare i årskurserna 1-3 avänder högläsning och boksamtal i den 
dagliga verksamheten för att främja elevernas språkutveckling. Då allt fler barn 
diagnostiseras med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter eller har ett annat 
modersmål än svenska ökar risken för dessa barn att få bristande kunskapsinlärning 
eller att hamna i utanförskap. Det kan bero på sociala faktorer, bristande 
specialpedagogisk kompetens hos berörd lärare eller barnets egen sociala bristande 
kompetens till följd av otillräckliga språkkunskaper. För dessa barn är det av 
betydelse att läraren uppmärksammar dessa aspekter hos barnet och att läraren även 
påbörjar arbetet med att framställa en åtgärdsplan. Logopeditjänst (u.å.) menar att 

Barn förväntas att [sic] behärska och inneha en språklig kompetens såväl som en 
kommunikativ och social kompetens. I samhället ställs krav såsom att kunna läsa och 
skriva, ha ett bra ordförråd, kunna tala fort, precist och tydligt, vara grammatiskt korrekt 
och samtidigt vara social kompetent.   

Barn i yngre åldrar utvecklar språket tidigt och genom att arbeta med ett 
stimulerande arbetssätt så som exempelvis högläsning, bidrar det till barnets 
språkutveckling. Detta innefattar den pragmatiska aspekten men även den 
grundläggande språkförståelsen om ord, meningar och språkets uppbyggnad. 
De barn som tidigt har en avvikande språkutveckling riskerar således att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter under senare skolår. De flerspråkiga barnen 
löper större risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter om de inte får rätt 
undervisning i tidig ålder (Logopeditjänst, u.å.).     

1.1.1   Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och hur högläsning 
och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur det används i språkstimulerande 
arbete i årskurserna 1–3. 
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1.1.2 Forskningsfrågor 

• Hur använder lärare högläsning och boksamtal i undervisningen? 
• Vilka skäl anger lärarna för att högläsning bör användas? 

2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att belysa viktiga faktorer som påverkar elevernas ordförråd 
och vidare språkutveckling. Områden som tas upp är boksamtal och högläsningens 
inverkan på läs- och skrivutvecklingen, uppväxtmiljöns påverkan på 
språkutvecklingen och hemmets läsvanor, bristande högläsning och lässtrategier. 
Avslutningsvis belyser vi läroplanens krav och tydliggör det centrala innehållet för 
både språkutveckling och läs- och skrivutveckling hos elever i årskurserna 1–3.     

2.1 Boksamtal och högläsningens inverkan på 
läs– och skrivutvecklingen  
Fridolfsson (2015) menar att en av de viktigaste förmågorna för en god läsutveckling 
hos barn är deras språkliga förmåga. Den språkliga förmågan, det vill säga ordförråd 
och muntlig kommunikation, är en indikator på och förutsättning för elevernas 
vidare läs- och skrivutveckling, där forskning visar på ett samband mellan den 
språkliga förmågan och läs- och skrivutvecklingen. Den språkliga förmågan är 
betydelsefull för att kunna formulera och skapa en egen text och även att kunna 
förstå en texts innehåll. En väl utvecklad språklig förmåga med ett gott ordförråd 
bidrar ofta till en ökad förståelse och inlevelse i arbetet med olika texter. Fridolfsson 
(2015) redogör för forskning som visar att de barn som i tidig ålder har språkliga 
svårigheter kommer att utveckla läs- och skrivsvårigheter i senare ålder. Det är därför 
av betydelse att den kommunikativa förmågan hos barn utvecklas tidigt och där 
vuxna samtalar med barn för att stimulera både ordförrådet och den verbala 
förmågan hos barnen. Samtal med en vuxen som är strukturerade och innehållsrika 
gällande upplägg och ordval med ett tydligt syfte bidrar såväl till barnets språkliga 
utveckling som ordförråd. Då barn är som mest påverkningsbara under sina tidiga år 
är det av stor betydelse att den språkliga stimulansen och arbetet inte avbryts vid 
övergången mellan förskolan och lågstadiet. Svensson (2009) menar att språket är ett 
av de viktigaste redskapen vi människor har och därför bör ett språkutvecklande 
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arbete fortskrida under kommande skolår. Det muntliga språket är av minst lika stor 
vikt som det skriftliga då barn integrerar med varandra i det sociala samspelet via sitt 
språk. Eftersom språket i huvudsak är ämnat för den sociala funktionen så är 
språkkunskaperna en påverkande faktor och ibland avgörande för barnets sociala 
kontakt med andra barn. Språkkunskaper behövs för att kunna uttrycka tankar, 
känslor och önskemål men även för att kunna samspela med andra och lyssna och 
anpassa sig i den sociala konstellationen. Svensson (2009) menar på så sätt att 
språket är ett verktyg för att kunna anpassa sig till en grupp, lösa problem och där 
språket är ett hjälpmedel för att kunna anpassa sig till andra och samtala och utbyta 
information.     

De kompletterande faktorerna i det verbala språket, den pragmatiska nivån, 
innefattar hur språket kan användas och ändras beroende på situation och 
sammanhang. Tonläge, kroppsspråk, meningsuppbyggnad, satsformulering, ordval 
och ämnesval är beroende av den rådande situationen. Kompletterande faktorer, så 
som kroppsspråk i form av ansiktsuttryck och handgester i vårt verbala språk, är 
svårt att tolka och uppfatta genom texter som exempelvis böcker och meddelanden. 
Därför är det viktigt att eleverna får ta del av denna faktor i det språkutvecklande 
arbetet. Den pragmatiska förmågan i texter innebär skiljetecken, talstreck, 
frågetecken eller kommatecken. Dessa tecken är sådant som eleverna inte på förhand 
förstår innebörden av men när de sätts in i sin rätta kontext, och med betoningen 
genom högläsningen, upplever eleverna en annan sida av texten. På så vis utvecklar 
de sin språkliga förmåga och lägger även en god grund för den fortsatta läs- och 
skrivinlärningen. Förmågan är även en stor och bidragande del i det sociala 
samspelet med andra individer vilket är viktigt för elevernas kontakt med sina 
kompisar (Fridolfsson, 2015). Att vara språkligt medveten innebär enligt Fridolfsson 
(2015)  

att kunna växla mellan att uppmärksamma språkets innehållsliga och funktionella sida 
och dess formsida. För att bli språkligt medvetet måste barnet kunna bortse från ordens 
betydelse och budskap och istället fästa uppmärksamheten på hur språket är uppbyggt. 
(s. 28)  

Att bli språkligt medveten kan vara svårt eftersom språket är relativt abstrakt. Genom 
att sätta ord i sitt rätta sammanhang och göra orden mer synliga genom exempelvis 
bilder, kan språklig utveckling underlättas. För att bli språkligt medveten och förstå 
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språkets struktur krävs det emellertid en såväl kognitiv som språklig mognad hos 
eleven (Fridolfsson, 2015). 

Strid (2016) redovisar forskning genomförd av Stahl och Murray gällande barns 
utveckling av ordförråd. Forskarna menar att ha ett väl utvecklat ordförråd inte bara 
innebär att ha ordkunskap utan även förståelsen för ordens betydelse och hur de kan 
användas i olika sammanhang. När barn hör ett ord eller ett ämnesspecifikt begrepp 
första gången behöver ordet förankras och sättas in i ett sammanhang för att barnet 
ska förstå dess kontext. De vardagliga orden som barn uppmärksammar är ord som 
automatiskt sätts in i ett sammanhang och som tydliggörs under samtalet. Därför är 
det viktigt att bygga upp språkets delar och begrepp för att främja språkutvecklingen 
och ordförrådet hos barnen. Detta innebär att både den individuella läsningen och 
högläsningen är främjande faktorer för både språkutvecklingen och ordförrådet hos 
barn. Strid (2016) menar att det inte är tillräckligt arbete av läraren att endast 
introducera ord vid enstaka tillfällen utan att detta behöver ske kontinuerligt för att 
gynna elevernas språkutveckling. Högläsning är därför ett framgångsrikt arbetssätt 
för att utveckla elevernas ordförråd och bygga upp en kunskapsbank som gynnar 
språkutvecklingen och den framtida läs- och skrivinlärningen. Språkutvecklingen är 
en fortskridande process hos eleverna och som behöver stimuleras oavsett ålder. 
Enligt Strid (2016) är det därför viktigt att fortsätta att använda högläsning som 
undervisningsmetod även när eleverna blir något äldre. Strid betonar vidare att 
högläsning har visat sig vara ett av de viktigaste momenten i undervisningen gällande 
elevernas språkutveckling och kommande läs- och skrivutveckling. Högläsningen 
bidrar till att eleverna stöter på nya ord och begrepp, får en inblick i språkets struktur 
och uppbyggnad och även utvecklingen av ordförrådet. Strid (2016) menar att 
elevernas fantasi och förmåga att leva sig in i historier och skapa inre bilder kring en 
text ökar genom högläsningen.   

Körling (2012), som bland annat har deltagit i framtagandet av läroplanerna inom 
svenskämnet, understryker vikten av högläsningens effekt av språkutvecklingen hos 
eleverna. “Med högläsningen kommer allt det där andra som vi inte tänker på - 
grammatiken, formen, genrerna, orden, begreppen, ordförrådets tillväxt, 
gemenskapen och att skriftspråk är något spännande och innehållsrikt” (Körling 
2012, s. 18). Detta innebär då att skolan ska stimulera varje elevs språkutveckling och 
där alla elever har olika sätt att uppfatta och tolka det skriftliga språket. Körling 
(2012) menar i sin forskning att det är lärarens uppgift att tolka kursplanen i svenska 
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och förmedla kunskapen om språket vidare till eleverna. Att då använda högläsning 
som metod är fördelaktigt i den aspekten att eleverna tillåts att samtala, lyssna och 
delta i gemensamma diskussioner kring texter vilket även främjar språkutvecklingen. 

Berg och Holm (2011, s. 14) beskriver gemenskapen och närheten som 
högläsningen bidrar till. De förklarar att högläsningen ger eleverna en grund för 
läsningen, för att sedan utveckla detta vidare till att knäcka läskoden och då kunna 
läsa på egen hand. Enligt Fatheddine (2016, s. 78) kan läsning bli naturligt vid 
kontinuerlig användning. Författaren beskriver en högläsningsstund i en årskurs 3-
klass, där eleverna sitter samlade på en matta tillsammans med läraren som läser. 
Klassen och läraren ingår i denna stund en närhet, då alla sitter tillsammans, än vid 
bänkarna som de annars gör. Eleverna lyssnar noga på berättelsen, men ges även 
möjlighet att röra vid olika saker om behovet finns, då det inte stör själva lässtunden 
och i sin tur kan vara givande för eleven för att kunna koncentrera sig. 
Koncentrationsförmågans koppling till högläsningen är något som även Jonsson och 
Lindmark (2017, s. 15) nämner. Fatheddine (2016, s. 78) nämner även att lärarens 
inlevelse i läsningen hjälper eleverna att leva sig in i handlingen. Detta är något som 
även Jönsson och Schmidt (2015, s. 5) betonar.  

2.1.1 Uppväxtmiljöns påverkan av språkutvecklingen och 
hemmets läsvanor 

Språkkunskaperna hos barn påverkas till stor del av vilka miljöer och språkformer 
som barnen möter. Det språk som barn använder hemma skiljer sig ofta från det som 
används i skolan vilket också kan skapa svårigheter för eleverna i skolan. I hemmet 
används ofta enklare grammatik och samtalsstrukturer som för barnen skiljer sig 
jämfört med det som används i skolan, där grammatiken ofta är korrekt med 
huvudsatser, bisatser och med en väl utvecklad språklig kod. Språket innehåller 
därför inte endast korta och enkla satser i meningsuppbyggnaden utan barnen 
stimuleras till att använda ett korrekt och välutvecklat språk. Detta innebär också att 
pedagogerna bör vara uppmärksamma på barnens språkliga kompetens och vara 
närvarande i samtal och kommunikation. Svensson (2009) redogör för en studie där 
föräldrar i tre olika samhällen med olika kulturella och sociokulturella bakgrunder 
jämfördes i sitt sätt att samtala och högläsa med sina barn.  
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Grupp 1: 
Första gruppen inkluderade familjer med en låg sociokulturell status och där 
föräldrarna inte läste för sina barn. Barnen stimulerades inte heller till att 
utveckla sina resonemang i samtalen med föräldrarna och samtalade inte 
heller kring bilder eller texter. De sociala samtalen och fritidsintressen, 
vardagliga händelser och framtida önskningar och drömmar var heller inget 
som lyftes.  
 
Grupp 2:  
Denna grupp som också hade en låg sociokulturell status, som till skillnad från 
den första gruppen, läste för sina barn men där föräldrarna inte samtalade om 
texter eller barnens upplevelser. Det förekom heller inga utvecklande samtal 
kring fantasier och önskningar och barnen uppmuntrades inte aktivt till att 
utveckla sina resonemang. 

 
Grupp 3: 
I den sista gruppen där föräldrarna levde i medelklassfamiljer lästes det högt 
för barnen och där de stimulerades till att samtala om texterna och utveckla 
sina resonemang. I samband med dessa samtal tvingades barnen att anpassa 
sitt språk och utveckla mer precisa och specifika beskrivningar av sina tankar 
kring texterna. På så vis uppmuntrades de till att utveckla sitt språk och där de 
inte bara utvecklade sin auditiva förmåga utan även ett verbalt språk som inte 
var situationsanpassat.  

 
Utifrån forskningens resultat går det att utröna att barnens senare skolgång 
påverkades olika eftersom resultaten i deras språkliga förmåga, såväl läskunnighet 
som skrivkunnighet, skildes åt på grund av olika hemförhållanden. Detta, menar 
Svensson (2009), beror på barnens tidiga språkutveckling och där deras språkliga 
förmåga stimulerades olika beroende på den kulturella skillnaden. De utvecklade 
därmed olika språkliga strategier och troligtvis visar detta även på en stor skillnad i 
föräldrarnas språkkunskaper och uttryck. På så vis går det heller inte att påvisa att 
dessa elever har en mindre språklig förmåga då barnen fungerar bra i sociala 
sammanhang utanför skolan och i hemmet, men där förmågan inte utmanas förrän 
barnen kommer till skolan. Eftersom skolans främsta uppgift är att instruera och 
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informera ställs det krav på ett välformulerat språk hos barnen och det är först när 
barnen stöter på detta språk som det kan skapa problem (Svensson, 2009). 
Högläsning är därför en viktig del av undervisningen för att alla elever ska få utveckla 
och utmana sin språkliga förmåga. 

2.1.2 Bristande högläsning  

Högläsning är mer än bara en text, ord och meningar som berättas. Det handlar om 
att skapa en mening och gemenskap med förutsättningar för läs- och 
skrivinlärningen. Den meningsfulla högläsningen innebär också att stimulera 
ordförrådet, skapa en förmåga att läsa, uppmuntra till kreativitet och att uppleva 
språkets struktur och innehåll. Körling (2012) redogör för forskning gällande 
högläsning för barn och effekten av denna. Det visar sig att under 2000-talet så är det 
allt fler barn som inte uppfyller kraven och där läskunnigheten och förmågan 
försämrats drastiskt. För få barn får ta del av högläsning vilket är en viktig faktor i 
den kommande språkutvecklingen. Tiden högläsning som förekommer i skolan 
menar Körling (2012) är alldeles för liten och det påverkar elevernas resultat avsevärt 
jämfört med tidigare resultat. Körling (2012) betonar att  

[d]et kanske inte är genom att skrämmas som vi ska börja högläsa för våra barn. Men det 
faktum att högläsningen minskar är allvarligt. Vi måste börja ge av det vi själva kan. Vi 
kan läsa, och med den förmågan ska vi vara generösa. Fröet till all läsning sker i det 
mänskliga mötet med texter och viljan att dela med sig och vara generös med att högläsa. 
(s. 7)   

Det Körling (2012, s. 7) menar med detta är att den bristande högläsningen 
behöver motverkas genom användningen av metoden. En generositet med 
högläsning från den kunnige läsaren gör det möjligt för nya möten med olika 
texter till de som inte ännu kan läsa själva.  

2.1.3 Lässtrategier 

Något utav de mest grundläggande förutsättningarna för elever att utveckla språklig 
förmåga är ett väl utvecklat och brett ordförråd och förståelsen för olika uttryck i des 
sammanhang och kontext. Det verbala språket är detsamma som det skriftliga 
språket och eleverna behöver vara medvetna om hur det skrivna språket och verbala 
språket hänger samman, för att kunna utveckla sin läs – och skrivinlärning. Genom 
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att högläsa och samtidigt använda sig av strategiskt utvalda frågor kring texten, 
bidrar det till en förståelse för eleverna hur olika strategier kan användas för att 
förstå innehållet i en text. Eleverna tar ofta efter strategier som läraren använder sig 
av och genom att plocka ut ord och specifika begrepp, ökar även elevernas inblick i 
hur orden kan användas i sitt rätta sammanhang. Om lärare ska utnyttja sin och 
elevernas fulla potential när det handlar om språkutveckling så bör även de elever 
som är språksvaga tas i beaktande. Alla elever har skiftande behov och kan i olika 
stadier i språkutvecklingen variera i sin kunskapsnivå. De språksvaga eleverna är 
framförallt i behov av den verbala interaktionen med läraren och samtalen kring 
olika texter för att utveckla sitt ordförråd. Därför är högläsning och samtal mellan 
elever och lärare extra gynnsamt för de språksvaga eleverna. Högläsningsboken bör 
ligga några nivåer högre i svårighetsgrad än den bok som eleverna själva läser 
(Fridolfsson, 2015).   

2.2 Lgr 11 
I läroplanen (2011) framgår det tydligt i stycket gällande skolans uppdrag att varje 
elev “[g]enom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska […] få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (s. 7). 
Vidare går det att utläsa att skolans uppdrag bland annat är att främja elevernas lust 
att samtala och att lära, där undervisningen ska anpassas efter elevernas individuella 
behov. Skolan ska även främja elevernas språkliga utveckling för att så småningom 
kunna anpassa sig efter dagens samhälle med ett ökande informationsflöde.  

Språket är det främsta kommunikationsredskapet för alla individer som möjliggör 
interaktionen i sociala sammanhang. Genom att utveckla ett varierat och nyanserat 
språk med ett fördelaktigt ordförråd underlättas även förståelsen för olika kulturer 
och religioner i samhället. Språkutvecklingen hos varje elev bidrar även till att tankar, 
åsikter och känslor utvecklas där förmågan att sympatisera och sätta sig in i hur 
andra tänker och känner stärks (Skolverket, 2011, s. 257). Syftet med undervisningen 
inom svenskämnet är enligt Skolverket (2011)  

att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär 
att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära. (s. 257) 
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Med detta följer även lärarens roll och ansvar att stimulera och utveckla elevernas 
vilja att lära samt att stärka självförtroendet i sin språkutveckling genom 
undervisningen. Eleverna ska då även utveckla kunskaper kring svenska språkets 
struktur och uppbyggnad via olika typer av texter och kunna formulera texter med ett 
nyanserat språk. Detta inkluderar grammatik, språkets användning och struktur 
samt även förmågan att formulera egna tankar, åsikter och känslor. För godtagbara 
kunskaper i slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklat ett nyanserat språk och 
kunna återberätta en text i kronologisk ordning som visar på en utvecklad 
språkförståelse. Eleverna ska kunna skriva berättande texter med en tydlig inledning, 
handling och avslut och med en röd tråd genom hela texten. Texterna ska även 
innehålla specifika ord inom ämnet och där budskapet framgår tydligt (Skolverket, 
2011, s. 263).      

3 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet denna studie tar sin utgångspunkt från är kognitivismen, 
där filosofen John Piaget har en central roll. Säljö (2014, s. 271) menar att den 
kognitiva psykologin utvecklades under 1950- och 60-talet, i samband med 
datortekniken. Utgångspunkten för kognitivismen var att individen var en 
informationsbehandlande varelse: 

Denna processmetafor – ”computational metaphor” som man säger på engelska – har 
stora likheter med hur man talar om hur en dator behandlar information. Vi ”hämtar in” 
och ”kodar” information genom våra sinnen, vi ”processar” den i vår hjärna och vi 
”lagrar” den i vårt minne i ”minnesspår” så att vi kan ”hämta ut” (engelska: retrieve) den 
igen. (Säljö, 2014, s. 271) 

Säljö (2014, s. 271) menar att detta perspektiv initialt namngavs Human information 
processing, som sedan förkortades till HIP. Detta perspektiv beskriver hur 
människan tar sig an ny information och bearbetar, avkodar, denna till kunskap och 
befäster den, för att sedan kunna använda denna i andra sammanhang. Detta kan 
även beskrivas för barnets väg till läskunnighet, varpå högläsning spelar roll, då 
eleverna tilltar sig språkets struktur och ökar sitt ordförråd innan avkodningen är 
möjlig.  

En stor del av kognitivismen innebär forskning inom områden som minne, lärande 
och textförståelse som baseras på människans kunskap att lära sig ny information 
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och hur denna information används. Dessa minnen kategoriseras som arbetsminne, 
även kallat korttidsminne, och långtidsminne. Kunskapen inom kognitivismen lagras 
i långtidsminnet. Dessa kunskaper tas fram från minnet när det finns ett behov av att 
användas (Säljö, 2014, s. 271–272). ”Lärande i den kognitivistiska traditionen 
innebär således att människor tar in, bearbetar och kombinerar information. Lärande 
syftar till att befästa information i långtidsminnet genom rehearsal (repetition).” 
(Säljö, 2014, s. 272–273). 

Piagets grundläggande forskningsintresse var, enligt honom kallad, genetisk 
epistemologi, som går ut på hur människans kunskaper utvecklas. För att få svar på 
detta var studier över barns utveckling av intresse för sådana grundläggande frågor. 
Piaget tog själv avstånd från intelligensmätning och menade att resultat på 
standardiserade test inte ger ett svar på människans tankeprocess. Det var mer 
intressant att ta reda på hur barn resonerar, inte om de kan svara på en 
standardiserad fråga. Tänkandet är en process, inte en färdig produkt. Piaget menade 
att människan strävar efter att förstå vad som händer i omgivningen, och att kunna 
agera därefter, denna strävan kallas ekvilibrium. För att nå detta stadie krävs 
adaption, även kallat för kognitiv anpassning (Säljö, 2014, s. 276–278). 

Det kognitiva perspektivet är ett passande perspektiv att använda i en studie av 
denna sort. Detta då högläsning berör människans tänkande som i sin tur leder till 
kunskapsinlärning och språkutveckling. Eleverna får genom högläsningen använda 
sin fantasi samtidigt som de får lyssna på berättelser och reflektera över handlingen. I 
det fall att eleverna inte knäckt läskoden hindrar inte detta dem från att ta del av 
olika typer av berättelser. Detta innebär att lärare behöver avsätta tid för högläsning i 
den dagliga verksamheten och introducera eleverna till olika typer av böcker, som i 
sin tur hjälper dem att få en grundläggande förståelse i det svenska språket och hur 
det är uppbyggt.  

4 Metod 
Denna kvalitativa studie genomfördes i Mellansverige med semistrukturerade 
intervjuer av 10 lärare. Deltagarna blev kontaktade via mail som skickades ut till 
lärare i årskurserna 1-3 från en mängd olika skolor i Mellansverige. Detta för att vi 
ville få ett resultat som inte enbart utgick från hur en skola använder sig av 
högläsning och boksamtal. Valet att använda oss av 10 informanter grundades i att vi 
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ville ha en god mängd svar för att få en överblick om hur användningen av metoden 
ser ut i olika skolor. Till en början kontaktades närmare 30 lärare i Mellansverige via 
informationsmail eller facebook, där endast 12 stycken responderade, varav 10 lärare 
slutligen valde att delta i studien. Lärarnas tjänster varierade mellan årskurserna 1 – 
3 och där arbetslivserfarenheten skillde sig åt. En del av informanterna hade arbetat 
som lärare i närmare 20 år medan andra arbetat under en kortare period på mellan 5 
– 10 år.  Informanterna fick 10 frågor att svara på (se bilaga 1). Lärarna blev 
kontaktade med ett informationsbrev där de fick förfrågan att delta. Intervjuerna 
ägde rum i ett klassrum på respektive informants arbetsplats. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades därefter för att sedan sammanställa den för studien relevanta 
informationen som delgetts under de olika intervjutillfällena. Varje svar på respektive 
fråga sammanställdes och kategoriserades för att skapa en övergripande blick och 
tydlighet i dataanalysen. I sammanställningen av intervjufrågorna så jämfördes dessa 
för att kunna se likheter och skillnader samt att skapa en kategorisering av resultaten. 
Sammanställningen kan läsas i kapitel 5, Resultatredovisning. Resultatet som 
framkom i sammanställningen diskuteras i kapitel 6, Resultattolkning med koppling 
till litteratur och det teoretiska perspektivet som finns i kapitel 3.  

Trost (2010) menar att en kvalitativ metod utmärks genom enkla och raka 
intervjufrågor som i sin tur leder till komplexa och innehållsrika svar. Efter avslutade 
intervjuer är det möjligt att bland annat påträffa flertalet intressanta åsikter och 
mönster. Fördelen med en kvalitativ metod är att intervjuerna kan leda till utförliga 
svar och ge möjlighet till en vidare diskussion än vid användning av en kvantitativ 
metod som inte ger det utrymme för utveckling av svar som en kvalitativ metod gör. 
Författaren nämner även att en kvalitativ studie är fördelaktig för att förstå hur 
människor resonerar och reagerar. 
Beslutet att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie fattades då det 
öppnar upp möjligheten för vidare diskussion beroende på vilket svar som ges på 
frågorna under samtalen. Det är även av betydelse att kunna ställa följdfrågor som är 
relevanta för samtalet då dessa anpassas efter det svar som informanten ger.  

När en kvalitativ studie utförs är det av vikt att de etiska riktlinjerna följs. Detta 
innebär bland annat att informanterna samtycker att delta, konfidentialitet där 
informanternas identiteter inte kan avslöjas och eventuella konsekvenser meddelas 
informanterna. Vid den första kontakten med informanterna fick de information om 
studiens syfte och upplägg, där eventuella för- och nackdelar förtydligades. 
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Deltagandet är helt frivilligt och informanterna kan när som helst välja att avbryta 
sitt deltagande utan vidare motivering. Informationen som informanterna delger i 
intervjuerna är helt konfidentiell men informanternas fulla anonymitet brister i 
samband med intervjutillfällena. Trost (2010) beskriver skillnaden mellan 
anonymitet och konfidentialitet på följande sätt: 

Med anonymitet menas helt enkelt att man inte vet namnet eller andra 
igenkänningstecken på den intervjuade. Med konfidentialitet menas att det som sägs inte 
kommer att föras vidare - ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad. Vid 
de flesta kvalitativa intervjuer torde intervjuaren känna till namnet på den intervjuade. 
Då kan ingen anonymitet förekomma av den enkla anledningen att intervjupersonen inte 
är anonym för intervjuaren. (s. 61) 

Informanternas deltagande i studien är i och med detta konfidentiellt, men kan 
inte räknas som fullt anonymt då intervjutillfällena som sker leder till att 
studiens deltagare inte är anonyma för de som intervjuar.   

4.1 Validitet och reliabilitet 
Gällande denna studies validitet hänvisar detta till valet av metod. Då vi gjort valet att 
utföra en kvalitativ forskningsstudie medför det att vi avser att den valda metoden 
mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 2010). 

Trost (2010) förklarar reliabilitet genom att datainsamlingen ska leda till ett 
likvärdigt resultat och att den ska vara stabil och inte utsättas för så kallade 
slumpinflytelser. Det författaren menar med detta är exempelvis att alla intervjuare 
ska ställa frågor på samma sätt och att intervjusituationen ska vara likadan för alla 
involverade informanter. Detta är något vi hade i åtanke under intervjutillfällena då 
vi strävade efter ett stabilt resultat, men även att alla informanter skulle få en 
likvärdig intervju. 

Informanternas integritet respekteras i denna studie då vi i resultatredovisningen 
tagit beslutet att inte använda direktcitat från intervjutillfället i talspråk, då detta 
enligt Trost (2010) kan verka integritetskränkande. Detta för att informanten inte ska 
kunna identifieras av närstående, kollegor eller andra läsare. Vi anser att denna 
studie har en hög reliabilitet då intervjutillfällena spelades in och transkriberades för 
korrekt återgivning av den information som delgavs, studien visar även på hög 
validitet då intervjufrågorna är kopplade till syftet. 



 17 

5 Resultatredovisning 
I följande kapitel kommer undersökningens resultat redovisas utifrån de intervjuer 
som genomförts. Resultatredovisningen utgår från 10 lärare som deltagit i studien 
och deltagarnas intervjusvar på 10 frågor som ställdes vid de olika intervjutillfällena. 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för vad respektive informant delgivit för att sedan 
sammanställa och tolka detta i kapitel 6, Resultattolkning.  

5.1 Resultat 
Fråga 1: Hur ofta läser du för dina elever? 
Lärare 1 läser för eleverna varje dag, och gör detta i helklass. Detta sker ofta som 
avslut på dagen för att eleverna ska få varva ner efter skoldagen. 

Lärare 2 försöker lägga viss tid för högläsning varje dag, men detta kan inte 
fullföljas helt och hållet på grund av tidsbrist i schemat. 

Lärare 3 läser för eleverna varje dag. Själva högläsningsstunden varieras från dag 
till dag. Under läsningen kan exempelvis bilder från den aktuella boken visas på 
tavlan, eleverna kan få ritpapper och måla en bild utifrån det de hör eller så kan de få 
vila och enbart lyssna på berättelsen.   

Lärare 4 läser inte mycket för sina elever. Läraren menar att eleverna själva får 
läsa i sina böcker då de går i årskurs 3. Högläsning i helklass sker en gång i veckan 
och eleverna får då sitta och lyssna på berättelsen. 

Lärare 5 läser för eleverna varje dag och gör gärna detta flera gånger om dagen för 
att få eleverna att skapa en god relation till litteraturen. Detta sker då under kortare 
stunder.  

Lärare 6 försöker läsa varje dag för eleverna men anser att det inte alltid finns 
tillräckligt med tid då huvudämnen prioriteras och där den undervisningen tar upp 
mycket av högläsningstiden.  

Lärare 7 läser varje morgon för sina elever och har avsatt tid för det. Läraren 
beskriver att högläsning även kan förekomma på eftermiddagarna då eleverna ofta är 
trötta eller behöver ta en paus i ett långt lektionspass. Morgonens högläsningsstund 
kan också variera menar läraren, eftersom vissa mornar behöver tiden användas till 
delgivning av information.    

Lärare 8 menar att högläsning inte sker dagligen eftersom denne anser att det inte 
har så stor betydelse eller påverkan på elevernas kunskapsinlärning. Läraren anser 
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att högläsning tar upp nödvändig tid som istället kan vara behövlig till andra och 
viktigare skolämnen.  

Lärare 9 läser ofta flera gånger per dag då det används som både 
avslappningsmetod och språkutvecklande metod. Läraren anser att även om eleverna 
inte är fullt koncentrerade på högläsningen så är högläsningen ändå ett kognitivt 
arbetssätt där eleverna tar del av berättelsen och dess uppbyggnad och kan bearbeta 
informationen.  

Lärare 10 läser varje morgon när eleverna kommer in i klassrummet för att starta 
dagen på ett mysigt och lugnande sätt. Läraren menar att det även ger en chans för 
denne att kunna läsa av elevernas sinnesstämning och på så vis kunna bemöta 
eleverna utefter deras dagsform.  
 
Fråga 2: Planerar du in högläsning i schemat eller sker det slumpmässigt 
när det finns tid? 
Lärare 1 menar att högläsningen oftast är planerad till en specifik tidpunkt under 
dagen, men att det även kan ske spontant när tid finns. Högläsningen kan även 
användas när det blir synbart att eleverna fått extra energi och blivit livliga och då 
behöver lugna ner sig.  

Lärare 2 försöker planera in högläsning i schemat, men att detta sker mer 
slumpmässigt då det är tidsbrist för detta. Högläsningen blir därför mer sporadisk 
och stunderna blir kortare än vad som är önskvärt.  

Lärare 3 har högläsning inplanerad i schemat. Dessa lektioner är 30 minuter långa 
och infaller vid samma tidpunkt varje dag.  

Lärare 4 menar att högläsning inte planeras in i schemat, en tid väljs ut när det 
finns en ledig lucka. Eleverna får läsa på egen hand när övriga uppgifter slutförts.  

Lärare 5 startar varje morgon med en gemensam samling där eleverna sitter i en 
ring på golvet. Efter ett samtal om gårdagen börjar läraren läsa i ca 5 minuter. Om 
det finns möjlighet för en längre stund för högläsning mitt på dagen så sker även det. 
Dagen avslutas även med en kortare stunds läsning för avkoppling.  

Lärare 6 planerar inte in sin högläsning i schemat eftersom de andra ämnena ofta 
prioriteras före på grund av tidsbristen att hinna med både och. Däremot så menar 
läraren att högläsning ändå sker men inte med en regelbundenhet på samma sätt 
som denne önskat.  
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Lärare 7 planerar in sin högläsning i schemat varje dag då denne anser att det är 
en viktig del för eleverna i undervisningen. Läraren menar att den avsatta tiden 
ibland kan behöva ändras på grund av olika omständigheter men att det alltid finns 
en högläsningsstund varje dag.   

Lärare 8 planerar inte in högläsning i schemat eftersom denne anser att det inte är 
lika viktigt att hinna med som de andra ämnena. Läraren menar att högläsning sker 
mer sporadiskt när läraren anser att eleverna behöver en paus från skolarbetet.  

Lärare 9 planerar in högläsningen som en del i undervisningen eftersom denne 
anser att det är viktigt för eleverna att få ta del av. Ibland kan stunderna bli något 
längre än planerat beroende på om det dyker upp relevanta frågor från eleverna. 

Lärare 10 har planerat in högläsning som en morgonrutin och brukar följa den 
planeringen eftersom läraren anser att eleverna mår bra av att ha fasta och samma 
rutiner. Läraren understryker även vikten av att hamna i rätt sinnesstämning när 
eleverna kommer in i klassrummet eftersom det kommer att påverka deras 
koncentrationsförmåga under lektionen.  
 
Fråga 3: Hur länge läser du? 
Lärare 1 förklarar att tiden för läsningen varieras. De gånger som högläsningen är 
planerad ges ca 20–30 minuter för detta. När det däremot sker spontant kan lästiden 
minskas, beroende på hur mycket tid som finns kvar under den specifika lektionen. 
Är eleverna i behov av att lugna ner sig av någon anledning kan tiden även bli kortare 
än vid de högläsningstillfällen som är inplanerade i schemat.  

Lärare 2 förklarar att tiden varieras för varje tillfälle, men att detta inte är 
tillräckligt långa stunder. Den vanligaste tiden som ges för läsning är 5–10 minuter 
men att det vore önskvärt att läsa minst 15 minuter varje dag, men att detta inte alltid 
är möjligt.  

Lärare 3 har en lektion på 30 minuter som är avsedd för högläsning, men menar 
att det är ca 20 minuter av dessa som innebär en aktiv läsning för eleverna. Den 
övriga tiden utgörs av att samla in klassen efter raster och att ta fram arbetsböcker 
inför nästa lektion. 

Lärare 4 förklarar att tiden för högläsning varierar från vecka till vecka. Då 
högläsningen sker sporadiskt och ingen fast tid är avsatt för det kan det se väldigt 
olika ut beroende på den tillgängliga tiden. Läraren menar att det generellt sett sker 
högläsning mellan 10–20 minuter per vecka.  
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Lärare 5 läser flera gånger om dagen för sina elever, och uppskattar att dessa 
stunder sammanlagt tar upp ca 30 minuter av det dagliga schemat. 

Lärare 6 menar att tiden för högläsning varierar eftersom den inte planeras in i 
undervisningen. Vissa gånger läser läraren 10 minuter och andra gånger berättar 
läraren att de kan läsa i nästan 20 minuter.  

Lärare 7 läser för eleverna i 10–15 minuter vid varje tillfälle. Om stunden blir 
kortare vid något tillfälle av någon anledning så menar läraren att det även 
förekommer en till högläsningsstund vid ett senare tillfälle på dagen.  

Lärare 8 planerar inte in högläsning i schemat och därför varierar även tiden då 
läraren högläser. Läraren berättar att om de har en högläsningsstund så läser de 
oftast lite längre men det är också vid enstaka tillfällen.  

Lärare 9 läser mellan 20–25 minuter för eleverna vid varje tillfälle. Ofta sker 
högläsningen innan lunchrasten eftersom eleverna har 30 minuter från att de 
kommer tillbaka från maten till klassrummet och innan de ska ut på rast. Läraren 
menar att då är det ett perfekt tillfälle att läsa högt eftersom eleverna då behöver en 
paus från arbetet en stund.  

Lärare 10 läser mellan 15–20 minuter för eleverna under morgonen och menar att 
den tiden är lagom för att kunna läsa av eleverna samt att de även ska hinna komma 
till ro i klassrummet innan lektionen börjar.   
 
Fråga 4: Ställer du frågor om texten? Om ja, sker det före, under tiden 
eller efter läsningen? 
Lärare 1 förklarar att hon pratar om handlingen och tar upp ord som kan vara svåra 
att förstå. Öppnar även för en gemensam diskussion i klassen varpå hon frågar vad 
eleverna tror kommer hända i boken. Innan boken återupptas blir eleverna tillfrågade 
om de kommer ihåg vad som hände under den tidigare läsningen. Läraren anser att 
detta är positivt då det visar hur väl eleverna uppfattat handlingen och det låter 
eleverna fundera och förklara sina tankar inför klassen. Det specifika momentet 
innebär även att eleverna får träna på att prata inför helklass. 

Lärare 2 ställer i början av läsningen frågor om vad som hände tidigare i 
berättelsen, men att dessa skulle behöva utökas. Den bristfälliga tiden till högläsning 
gör detta problematiskt då läraren vill lägga den tillgängliga tiden till läsningen.  
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Lärare 3 ställer frågor mestadels innan och under tiden av läsningen. Eleverna blir 
med de inledande frågorna påminda om handlingen och de frågor som ställs under 
tiden av läsningen berör exempelvis ordförståelse. 

Lärare 4 ställer frågor före högläsningen och förklarar vikten av detta då 
högläsningen sker så pass sällan. Detta för att se hur mycket eleverna kommer ihåg 
av berättelsen och för att åter väcka elevernas intresse för handlingen. 

Lärare 5 ställer inte specifika frågor till eleverna då läsningen sker flera gånger om 
dagen. De frågor som ställs kan ske innan dagens första lässtund och efter den sista 
för att diskutera handlingen och vad som eventuellt kan hända i fortsättningen.  

Lärare 6 ställer frågor före, under tiden och efter högläsningen. Frågorna som 
ställs innan handlar om att friska upp elevernas minne från förra tillfället menar 
läraren. Frågorna som ställs under tiden är frågor om ordförståelse och dolda 
budskap i texten. Läraren menar att eleverna lär sig att förstå textens innehåll på det 
sättet och det ökar på så vis även deras ordförråd. De avslutande frågorna handlar om 
att förutspå vad som komma skall i berättelsen och där eleverna får agera 
spågummor och spågubbar, berättar läraren. Läraren menar att det då blir tydligt 
vilka elever som varit aktiva under högläsningsstunden och inte.  

Lärare 7 menar att högläsningen sker med mycket inlevelse och variation. Frågor 
ställs då under tiden som handlar om ordförståelse och även vad eleverna tror ska 
hända längre fram i berättelsen. Läraren menar att eleverna uppskattar 
högläsningsstunderna så pass mycket att den enda frågan som ställs innan läraren 
börjar läsa är mer ett påstående om att eleverna minns vad som hände gången innan. 
Då brukar eleverna själva börja berätta menar läraren. Läraren avslutar ofta med en 
cliffhanger eftersom läraren gärna vill att eleverna ska fortsätta vara intresserade av 
att lyssna på texten gången efter.   

Lärare 8 brukar i regel bara börja läsa för eleverna men stannar ibland upp om 
eleverna frågar vad specifika ord eller begrepp betyder. Frågorna som ställs efteråt är 
kontrollerande frågor om händelseförloppet och om eleverna tyckte att berättelsen 
var intressant. 

Lärare 9 ställer frågan innan om vad som hände gången innan och brukar fråga 
eleverna om ord som förekommer i berättelsen. Läraren menar att eleverna brukar 
vara duktiga på att fråga om de inte förstår vad något betyder i texten. Efteråt ställer 
läraren frågan om vad eleverna tror kommer hända nästa gång i berättelsen.  
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Lärare 10 brukar inte ställa någon fråga innan eller under tiden denne börjar eller 
läser, eftersom högläsningen är en del i avslappningsstunden för eleverna, menar 
läraren. Efteråt brukar läraren fråga eleverna om händelseförloppet och även vad de 
tror kommer att hända under nästa gång.    
 
Fråga 5: Vad för typ av böcker läser du? 
Lärare 1 förklarar att böckerna som lästs varieras mycket, men spänning och äventyr 
är en favoritgenre hos eleverna. Några böcker som bland annat har lästs är Lasse-
Majas detektivbyrå, de tidiga Harry Potter-böckerna, Stora Vänliga Jätten och 
Familjen Knyckertz. Läraren menar att gemensamma samtal sker i klassen där 
eleverna får ge förslag på böcker de vill läsa, vilket läraren sen tar i åtanke när en bok 
ska väljas ut. 

Lärare 2 menar att klassen är delaktiga i valet av böcker som läses. Den genre som 
är mest populär för tillfället är djurböcker. Just nu läser de Den otroliga boken om 
farliga djur, som eleverna tycker är väldigt spännande och rolig.  

Lärare 3 går till skolans bibliotek med sin klass, där bibliotekarien hjälper eleverna 
att hitta intressanta böcker, som sedan läraren tar i åtanke när en ny bok ska väljas. 
Det är ofta äventyrsböcker som läses då eleverna reagerar positivt på spänningen och 
handlingen i dessa böcker.  

Lärare 4 läser böcker efter vad eleverna är intresserade av. De får ge önskemål och 
böcker väljs ut efter det. Just nu läser läraren den första boken i Percy Jackson-
serien, något som eleverna tycker är både roligt och spännande. 

Lärare 5 varierar böckerna som läses för eleverna. Just nu läser de Astrid 
Lindgrens Pippi Långstrump. Läraren menar att även om berättelsen är gammal så 
fastnar eleverna för sagan och karaktärerna ändå, och att Pippi är en omtyckt 
berättelse.  

Lärare 6 menar att äventyrsböcker av olika slag brukar vara populära hos eleverna. 
När de gick i de lägre årskurserna brukade Lasse-Majas detektivbyrå vara en populär 
serie att läsa menar läraren. Nu för tiden är det andra typer av äventyrsböcker som 
inspirerar eleverna, menar läraren.  

Lärare 7 läser olika typer av böcker för eleverna. Det kan vara allt från gamla 
folksagor och Astrid Lindgrens barnböcker till nya serier som handlar om Zombies. 
läraren berättar att eleverna gillar de gamla och roliga sagorna eftersom dessa läses 
med inlevelse så eleverna skrattar mycket, berättar läraren.  
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Lärare 8 berättar att det oftast blir någon bok som finns i klassrummet eller som 
eleverna föreslår. Eftersom högläsning inte förekommer som ett naturligt inslag i 
undervisningen så blir det bara något, berättar läraren. Senaste gångerna har vi läst 
Tsatsiki, morsan och polisen och det tyckte eleverna var roligt, menar läraren.  

Lärare 9 läser ofta äldre böcker från bland annat Astrid Lindgren. ”Det är 
berättelser som absolut inte får gå till spillo och som eleverna måste ha fått ta del av”, 
berättar läraren. Senaste boken var Mio, min Mio och innan dess läste dem Hoppa 
högst, berättar läraren vidare.   

Lärare 10 läser ofta böcker som eleverna är intresserade av men som har en 
lugnande effekt. Det brukar bli någon rolig historia eller ibland känslomässig 
berättelse. Det beror på vad eleverna är på för humör eller om vi jobbar med något 
speciellt i något ämne, berättar läraren. 
 
Fråga 6: På vilket sätt anser du att högläsning är viktigt? 
Lärare 1 förklarar att det är av stor vikt att skapa en positiv känsla för böcker och 
läsning. Genom att använda högläsning i undervisningen möjliggörs det att få med de 
elever som har lässvårigheter och kan därigenom träna på läsförståelsen utan att 
själva ha läst texten.  

Lärare 2 menar att det är positivt att elever får ta del av olika berättelser trots att 
de inte har knäckt läskoden. De blir introducerade till nya världar och får använda sin 
fantasi och får även öva på läsförståelsen utefter det de får berättat för dem.  

Lärare 3 anser att högläsningen hjälper eleverna att förstå språkets struktur, samt 
att talesätt kan klargöras då dessa benämns i olika texter. Detta är då något som tas 
upp i samtal och klargörs vad innebörden av talesättet är.  

Lärare 4 menar att högläsning gynnar alla elever, oavsett om de kan läsa på egen 
hand eller inte. Alla behöver träna på läsförståelsen, och detta kan man göra även om 
man inte är den som läser. Genom att enbart lyssna kan eleverna förstå handlingen 
starkare då de inte behöver fokusera på att avkoda orden på pappret utan kan 
använda sin fantasi för att skapa bilder av handlingen.  

Lärare 5 anser att högläsning är viktigt för eleverna för att förstå hur textens 
struktur kan se ut, till exempel genom att alla berättelser inte behöver börja med Det 
var en gång, eller avslutas med Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.  

Lärare 6 menar att eleverna behöver ta del av olika typer av texter på olika sätt. 
Inte bara genom att själva läsa utan även lyssna på när andra läser. Eleverna får då 
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även en chans att lära sig att lyssna på hur texterna är uppbyggda och vilket innehåll 
som är relevant för just den aktuella texten.  

Lärare 7 berättar att många elever behöver ta del av information på olika sätt för 
att kunna tillgodose sig kunskapen. En högläsningsstund är ett bra tillfälle för 
eleverna att upptäcka nya ord, begrepp och se sammanhang mellan olika saker. 
Eleverna får på så vis även en chans att sätta sig in i texten och relatera till den, 
menar läraren. Högläsningen hjälper även eleverna att förstå språkets uppbyggnad 
och struktur. Den grammatiska delen får eleverna lite gratis när man läser böcker och 
sagor, berättar läraren.   

Lärare 8 anser att eleverna behöver få ta del av högläsning men att det inte 
prioriteras. Eleverna behöver dock veta hur texter är uppbyggda men det kan ske på 
andra sätt än högläsning, menar läraren. Läraren anser vidare att i de lägre åldrarna 
läser man mer eftersom eleverna behöver språket men i årskurs 3 behöver eleverna 
inte den typen av undervisning. 

Lärare 9 menar att det är oerhört viktigt för eleverna att läraren använder 
högläsning som undervisningsmetod eftersom eleverna dels lär sig språkets 
uppbyggnad och struktur och dels att de förbättrar sitt ordförråd. De elever som har 
en språkstörning eller exempelvis dyslexi behöver därför få extra mycket högläsning 
för att kunna utveckla sitt språk, menar läraren.  

Lärare 10 berättar att eleverna behöver höra en vuxen läsa för dem dagligen för att 
kunna förstå hur språket är uppbyggt. Läraren menar att det är en avgörande faktor 
för elevernas kommande språkutveckling och där de i ett tidigt stadium lägger 
grunden för sin senare skolgång. Språket är det viktigaste eleverna har för att kunna 
läsa, skriva och fungera i sociala sammanhang. Det är något som många barn idag 
har svårt med och som vi vuxna behöver se till att utveckla hos alla elever, menar 
läraren.    
 
Fråga 7: Arbetar ni vidare med boksamtal eller liknande efter att en bok 
lästs ut? Hur? 
Lärare 1 förklarar att hon arbetade mycket med boksamtal med kortare bilderböcker 
när eleverna gick i årskurs ett, men att det inte sker på samma nivå nu när eleverna 
går i årskurs tre.  

Lärare 2 har en öppen diskussion i klassen efter att en bok lästs ut, men menar att 
inte mycket mer sker i relation till boken som avslutats. Eleverna får berätta vad de 
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tyckte om boken och om de tyckte om den, sedan avslutas det och läraren väljer ut en 
ny bok som eleverna får lyssna till vid nästa högläsningstillfälle.  

Lärare 3 menar att när en bok lästs ut har klassen en gemensam diskussion om vad 
som hände i boken och vad de tyckte om handlingen. De elever som vill berätta vad 
de tyckte får talutrymmet att göra det. Läraren förklarar vidare att hon inte vill pressa 
eleverna att berätta något men att alla får möjlighet till det.  

Lärare 4 frågar eleverna vad boken handlade om och gav dem tillfälle att 
återberätta handlingen i grova drag. Detta för att se om eleverna lyssnat och förstått 
berättelsen. Efter detta samtal får eleverna ett papper för att skriva en recension av 
boken som sedan samlas i en pärm. 

Lärare 5 har efter avslutad bok ett papper som hon delar ut till eleverna, där de får 
ringa in olika alternativ relaterade till händelserna som sker i böckerna. De får även 
en del av pappret där de får skriva egna tankar och vad de tyckte om boken.  

Lärare 6 arbetar ibland vidare med de böcker som använts vid 
högläsningsstunderna. Det beror helt och hållet på vad det är för område som vi 
arbetar med i svenskämnet, berättar läraren. Läraren menar att de ofta arbetar med 
ett tema i svenskan och då brukar även högläsningsböckerna väljas ut efter temat. 
Eftersom de arbetar med teman så brukar ett naturligt boksamtal uppstå efter att 
boken lästs ut och då brukar vi även försöka belysa de viktiga delarna i boken som 
kan användas vidare i temat, berättar läraren.   

Lärare 7 har inte alltid boksamtal efter men ibland när de läst böcker som tar upp 
specifika begrepp eller samhällsstrukturer så brukar de försöka att prata vidare om 
det, berättar läraren. Eftersom de läser en del äldre böcker så uppstår även begrepp 
som är från det gamla svenska språket och då uppstår samtalen naturligt, menar 
läraren.  

Lärare 8 menar att eftersom de oftast inte har boksamtal inplanerat eftersom 
böckerna läses vid så pass oregelbundna tillfällen att det inte är lönsamt. Ibland 
händer det dock att vi väljer att jobba vidare med den boken vi läst och att eleverna 
då får skriva egna fortsättningar på berättelsen, berättar läraren. Det brukar eleverna 
uppskatta även om en del tycker att det kan vara svårt att komma på nya idéer till en 
fortsättning.  

Lärare 9 menar att det är helt beroende på vilket typ av tema som de arbetar med. 
Ibland  introduceras olika arbeten med att läsa högt, berättar läraren. Om det finns 
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en solklart ämne och diskussionsmöjligheter i boken så brukar de ofta arbeta vidare 
med det, menar läraren vidare.   

Lärare 10 berättar att de oftast inte arbetar vidare med boksamtal efter att boken 
lästs ut men att eleverna får ställa frågor kring boken. Ibland används boken som en 
del i ett arbete fastän eleverna inte vet om det men på det sättet får eleverna också en 
automatisk inblick i ämnet, menar läraren.  
 
Fråga 8: Kan du se någon fördel/resultat av högläsning i elevernas 
språkutveckling? 
Lärare 1 menar att de engagerade eleverna som är med och lyssnar under 
högläsningen får en större omvärldsbild och ett starkare ordförråd, då de blir 
introducerade till ett nyanserat språk under läsningen.  

Lärare 2 förklarar att de elever som lyssnar och är fokuserade under högläsningen 
visar på ett mer nyanserat språk och kan därefter förklara för sina tankar på flera 
olika sätt. 

Lärare 3 anser att mängden högläsning som sker, 30 minuter dagligen, ger 
eleverna ett utökat ordförråd och de kan med hjälp av detta kommunicera och 
förklara deras tankar på flera olika sätt. 

Lärare 4 menar att det inte blir tydligt vilken fördel som högläsning ger till 
eleverna då tillfällena är sporadiska. Mängden högläsning är otillräcklig och läraren 
anser därför att hon inte kan se något konkret resultat för elevernas språkutveckling.  

Lärare 5 förklarar att högläsningen som sker flera gånger om dagen verkar positivt 
i relation till elevernas språkutveckling då de exponeras för språket och nya ord flera 
gånger om dagen. Läraren menar att det är märkbart vilken effekt som högläsningen 
har på eleverna då ordförrådet utökats markant.  

Lärare 6 menar att de elever som har svårigheter i språkutvecklingen har gynnats 
positivt av högläsningen och där läraren även fått rådet av specialpedagogen att 
använda högläsning så mycket som möjligt. Läraren berättar även att det är ett bra 
sätt för eleverna att höra hur ord låter och hur sammansättningen av 
meningsuppbyggnaden ser ut.  

Lärare 7 anser att det är viktigt eftersom ett flertal av eleverna inte får möjligheten 
hemifrån och där föräldrarna inte engagerar sig i att läsa och samtala kring böcker. 
Eleverna behöver få den erfarenheten så det är upp till oss i skolan att se till att de får 
ta del av så mycket högläsning som möjligt, avslutar läraren. 
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Lärare 8 menar att forskning visar på att det finns en fördel men att det inte 
prioriteras trots detta. Eleverna får säkert läsa högt hemma och de får dessutom med 
sig läsläxa hem, säger läraren. Att högläsning inte är något som prioriteras är tydligt 
och läraren berättar att eleverna troligtvis får ett utvecklat ordförråd trots bristen på 
högläsning i skolan.  

Lärare 9 menar att elevernas hörförståelse utvecklas och där de även utvecklar 
förmågan att skriva och arbeta med texter. De utvecklar sitt sätt att tänka kring sitt 
skrivande och utvecklar även sin fantasi genom högläsningen, berättar läraren. På så 
vis kommer eleverna kunna skriva texter med fler detaljer och inlevelse. 

Lärare 10 anser att språkutvecklingen stimuleras och då även ordförrådet. Barn i 
ung ålder behöver höra hur språket låter och även hur ord uttalas. Högläsning är 
även ett bra sätt att jobba med texter och får eleverna att inspireras till att själva vilja 
skriva egna texter, berättar läraren.  
 
Fråga 9: Använder du olika typer av högläsningsmetoder? Exempelvis 
ljudböcker. 
Lärare 1 använder inga övriga högläsningsmetoder, utan läser själv direkt ur boken 
under de tillfällen högläsningen sker. Dock menar läraren att det skulle vara 
intressant att se hur eleverna skulle reagera om de fick lyssna till en annan 
berättarröst än den de är vana med.  

Lärare 2 förklarar att hon använder sig av ljudböcker varvat med böcker som hon 
läser för eleverna. Ibland ges andra lärare möjligheten att läsa för eleverna för att de 
ska få ta del av olika berättarröster och skillnaden som kan medfölja detta, 
exempelvis olika röstlägen och läshastigheter. 

Lärare 3 använder sig inte av andra högläsningsmetoder, utan läser enbart själv 
direkt ur boken. Dock kan bilder visas under tiden för att hjälpa eleverna att skapa 
bilder av karaktärer och omgivningen.  

Lärare 4 menar att det skulle vara givande att använda sig av ljudböcker för att låta 
eleverna ta del av olika berättarstilar och röster, men att det inte förekommit än. Det 
är enbart läraren som läser ur böckerna inför klassen.  

Lärare 5 förklarar att hon till största delen av högläsningstillfällena läser själv ur 
en bok. Detta för att kunna diskutera handlingen spontant när det känns som att det 
behövs, vilket läraren anser inte kan ske på ett lika naturligt sätt vid användningen av 
ljudböcker.  
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Lärare 6 använder ibland en ljudbok som spelas upp via projektorn, men läser ofta 
själv berättar läraren. Om jag som lärare läser själv så får eleverna även en inblick i 
hur berättelser och texter kan berättas på olika sätt, menar läraren. det är också en 
del i att kunna hantera och tolka olika texter för att skapa sig inre bilder och en 
förståelse för det   

Lärare 7 varierar i sin högläsning med både digital ljudbok och där läraren läser 
högt själv. På så vis får eleverna en möjlighet att höra skillnaden på olika typer av 
läsare och variation i hur man läser, berättar läraren. Det är dock sällan som jag 
använder ljudbok utan jag läser ofta själv menar läraren.  

Lärare 8 läser böckerna själv för eleverna eftersom tillfällena inte förekommer så 
ofta. Det har hänt någon enstaka gång att vi lyssnat på en digital ljudbok om det 
exempelvis varit någon julkalender eller liknande.   

Lärare 9 använder sig av både och. De elever som har svårigheter har tillgång till 
Legimus, ett digitalt bibliotek med bland annat talböcker. Ett år lyssnade vi på 
julkalendern som ljudbok, berättar läraren. Om de läser gemensamma faktatexter 
eller liknande så använder läraren projektorn som visuellt stöd för eleverna så att det 
är anpassat för alla.  

Lärare 10 läser ofta själv men där de lyssnat på exempelvis julkalendern via 
ljudbok. ”Eleverna uppskattar ljudboken och de intresserar sig på ett annat sätt när 
de hör en annan än mig läsa”, berättar läraren.  
 
Fråga 10: På vilket sätt tror/anser du att högläsning gynnar elevernas 
språkutveckling och ordförråd? 
Lärare 1 förklarar att eleverna är positivt inställda till högläsning, vilket även leder till 
en ökad motivation hos eleverna som skapar en vilja för dem att läsa själva.  

Lärare 2 menar att högläsningen innebär att eleverna utvecklar språket och 
därigenom får ett större ordförråd, läraren förklarar att detta tydliggörs genom de 
gemensamma diskussionerna som sker i klassrummet. Eleverna kan i dessa samtal 
förklara sina tankar på ett nyanserat sätt, vilket läraren korrelerar till högläsningen 
och dess inverkan på elevernas språkutveckling och ordförråd.   

Lärare 3 menar att det tydliggörs vilket utökat språk som eleverna har fått efter 
högläsningen, då eleverna får möjligheten att förklara vad de tyckte om handlingen. 
Läraren menar att framstegen kan utläsas beroende på vilka ord som eleverna väljer 
att använda sig av. När elever förklarar på en djupare, mer avancerad nivå är det 
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märkbart att eleven gynnats av högläsningen, då denne kan förklara sina tankar på 
ett nyanserat sätt. 

Lärare 4 anser att högläsning gynnar eleverna då det blir märkbart i de 
gemensamma samtalen, beroende på vilka ord som eleverna väljer att använda när de 
ska beskriva vad de vill förmedla, och att högläsningen ger kunskapen om hur det 
svenska språket är uppbyggt.  

Lärare 5 förklarar att högläsningen ger en positiv inverkan på elevernas 
språkutveckling och ordförråd. Eleverna får genom högläsningen lära sig nya ord och 
får en kunskap om språkuppbyggnaden. Genom att använda sig av högläsning får 
eleverna höra språket på ett varierande sätt vilket leder till en ökad 
begreppsförståelse och ett utökat ordförråd.  

Lärare 6 menar att eleverna snappar upp viktiga ord och begrepp som de inte hört 
tidigare och lär sig då dessa via högläsningen. Några elever har haft antingen en 
språkstörning eller läs-och skrivsvårigheter och då har högläsningen varit en 
stöttande och bidragande faktor till deras utveckling. 

Lärare 7 menar att det är en fördelaktig metod att använda sig av för att stimulera 
och utveckla elevernas ordförråd och begreppsförståelse. De får höra hur ord och 
språket är uppbyggt beroende på genrer vilket är språkutvecklande om något, menar 
läraren.  

Lärare 8 anser att det såklart har ett inflytande på eleverna när det gäller 
språkutvecklingen och utvecklandet av ordförrådet. Läraren anser dock att det 
förmodligen inte är avgörande för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling.  

Lärare 9 menar att eleverna får ett mer nyanserat språk ju mer högläsning som 
förekommer. De lär sig även att stava och blir bättre på ord. Alltför få föräldrar läser 
för sina barn hemma och vi måste utöka högläsningen i skolan eftersom det skiljer sig 
idag som för 10–15 år sedan, menar läraren.  

Lärare 10 menar att högläsningen självklart har en inverkan på elevernas 
utveckling. de får en chans att höra hur olika texter låter och de eleverna med 
exempelvis språkstörning tränas i hur språket och ord är uppbyggda. De elever med 
koncentrationssvårigheter och som har svårt att sitta still och läsa själva får ändå ta 
del av texter via högläsningen, berättar läraren. 
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6 Resultattolkning 
I detta kapitel kommer vi tolka resultatet utifrån den sammanställning som gjorts i 
kapitel 5, Resultatredovisning. Den kompletta listan med frågorna finns tillgängliga i 
bilaga 1.  
 
Fråga 1: Hur ofta läser du för dina elever? 
I resultatet framkommer det variation gällande den tid som högläsning upptar i 
schemat. Sex lärare läser för eleverna varje dag och de övriga fyra läser när det finns 
tillfälle. De lärare som inte inkluderar samma mängd högläsning i undervisningen 
hänvisar till brist på tid men försöker att läsa så ofta som möjlighet ges.   

Berg och Holm (2011) redogör i sin studie för högläsningens betydelse för 
språkutvecklingen att det kan vara problematiskt att få till den tid som behövs för 
högläsningen.  
 
Fråga 2: Planerar du in högläsning i schemat eller sker det slumpmässigt 
när det finns tid? 
I resultatet framkommer det att högläsning planeras in i den dagliga undervisningen 
av majoriteten av lärarna, då sex av dessa gör detta. Lärarna menar att högläsningen 
är en självklar del i undervisningen och där den prioriteras, varpå tre lärare menar att 
högläsning även kan förekomma under fler tillfällen under dagen om det finns behov 
av det. De övriga fyra lärarna som inte planerar in högläsning i undervisningen 
hänvisar till övriga skolämnen som bör prioriteras före högläsning. Lärare 4 menar 
exempelvis att högläsning endast förekommer då det finns tillfälle för det under 
lektionerna.  

Berg och Holm (2011) menar att högläsning leder till ett ökat intresse hos eleverna 
att själva vilja läsa, detta tydliggörs då eleverna ställer frågor om sådant som står på 
lappar och dylikt. Den spontana högläsningen nämns även och vikten av denna stund 
beskrivs som något lärare behöver ta till vara på. Detta är något som även Jonsson 
och Lindmark (2017) stödjer. De menar att högläsning med ett språkutvecklande 
syfte behöver få ta det utrymme i undervisningen som behövs.  
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Fråga 3: Hur länge läser du? 
I resultatet framkommer det att fyra lärare läser mellan 20 och 30 minuter vid varje 
tillfälle. Ytterligare fyra lärare läser mellan 10 och 20 minuter vid varje tillfälle. 
Lärare 2 och 8 varierar väldigt mycket i sin tid att läsa. Detta menar lärare 2 beror på 
att det dels inte planeras in som en del i undervisningen och dels för att resterande 
tid av lektionen ofta är knapp. Lärare 8 beskriver att vid de tillfällen som högläsning 
sker så läser läraren ofta en längre stund. Jönsson och Schmidt (2015) menar att en 
del av undervisningen behöver medföra att eleverna får tillräckligt med tid för att 
reflektera om det som lästs. Det är därför av stor vikt att den tid som läggs till 
högläsning är tillräcklig för att eleverna ska kunna reflektera över handlingen och 
karaktärerna. 
 
Fråga 4: Ställer du frågor om texten? Om ja, sker det före, under tiden 
eller efter läsningen? 
I resultatet framkommer det att fem lärare endast ställer frågor gällande texten innan 
högläsningen börjar. Det förekommer även information om specifika ord och begrepp 
som kan vara svåra för eleverna att förstå. Lärare 1 nämner detta specifikt och där 
frågan om vad eleverna minns från gången innan används för att tolka elevernas 
uppfattning om handlingen. När det kommer till frågor som ställs före, under tiden 
och efter högläsningen görs detta av tre lärare. Jönsson och Schmidt (2015) redogör 
vikten av att eleverna uppmanas till att reflektera över bokens handling och de 
karaktärer som framställs. Även Säljö (2014, s. 277) beskriver Piagets tänkande kring 
hur barn resonerar fram till olika svar och där tankeprocessen är viktigare än det svar 
som redovisas. Det innebär att elever får reflektera över berättelsen de lyssnat på och 
därefter reflektera över deras tankar. Det beskrivs som positivt att stanna upp i en 
berättelse och ställa frågor om karaktärer, handlingen och platser, då det leder till att 
eleverna får reflektera över textens innehåll. Lärare 9 menar att eleverna är duktiga 
på att ställa frågor kring ord eller något i texten som de inte förstår. Lärare 7 läser 
med inlevelse och naturliga samtal och frågeställningar brukar uppstå under tiden 
och efter. Två av lärarna ställer inga specifika frågor alls under högläsningen. Det 
som eventuellt kan förekomma är kontrollerande frågor och frågor som syftar till att 
eleverna återberättar delar av berättelsen, där dessa ställs efteråt. Lärare 8 ställer 
inga frågor alls under högläsningen och inte heller före eller efter. Enda gången 
frågor ställs är om eleverna undrar något kring ett begrepp eller liknande. 
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Fråga 5: Vad för typ av böcker läser du? 
I resultatet framkommer det att fyra lärare ofta läser äventyrsböcker för eleverna. 
Lärare 4 menar att eleverna ofta vill läsa spännande böcker med mysterier där bland 
annat Percy Jackson-serien är populär. Tre lärare menar att eleverna är delaktiga i 
valet av högläsningsbok. Böckerna varierar mellan djur och natur till klassiska 
barnböcker som Tsatsiki, morsan och polisen. De tre resterande lärarna har valt att 
läsa äldre böcker och även Astrid Lindgrens böcker. Lärare 9 menar att det är något 
som eleverna inte får gå miste om och som de måste få ta del av.   

Enligt Jönsson och Schmidt (2015) är det av stor vikt att välja passande 
högläsningsbok. Om en för enkel bok väljs ut finns risken att det blir problematiskt 
att ställa frågor. Eleverna kan i den egna läsningen behöva enkla böcker men 
högläsningen är ett passande tillfälle att låta eleverna ta del av lite mer avancerad 
litteratur. Jonsson och Lindmark (2017) beskriver att lärarens förberedelse innan 
läsningen sker är viktig, detta för att eleverna ska bibehålla intresset för berättelsen 
och att läraren är medveten om eventuella ord som kan behöva förklaras. Skolverket 
(2011) redogör för att elever ska möta litteratur från olika tider, det är därför viktigt 
att lärare inte enbart använder sig av ny litteratur utan även ger äldre böcker 
utrymme i undervisningen. 
 
Fråga 6: På vilket sätt anser du att högläsning är viktigt? 
Sju lärare anser att högläsning är viktigt för elevernas språkutveckling, uppfattning 
av texternas struktur och innehåll, ordförråd och för att upptäcka nya begrepp. 
Lärare 9 menar att de elever med språkstörning eller dyslexi är i extra behov av 
högläsning då de utvecklar både ordförråd och språkstruktur. Lärare 8 menar 
däremot att högläsning inte är det enda sättet att lära sig språkets struktur men att 
eleverna delvis är i behov av högläsning om än i mindre utsträckning. Tre lärare 
menar att högläsning är ett kompletterande arbetssätt för de elever som inte knäckt 
läskoden och där eleverna tillåts att utveckla sin fantasi och inre bilder kring 
texterna. Högläsningen är på så sätt ett mer avslappnade moment för eleverna där de 
inte behöver lägga energi på att utläsa nya begrepp eller ord.  

Enligt forskning stimulerar högläsning elevernas språkutveckling och där effekten, 
kunskaper och upplevelser av olika texttyper och begrepp, är bidragande för 
elevernas vidare skrivutveckling. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) menar 
att inriktad och strukturerad läsning och samtal med barn har en större inverkan på 
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barnens ordförståelse än det vardagliga samtalet. Om läraren under högläsningen 
stannar upp i texten och belyser specifika ord och begrepp i samtal med eleverna, kan 
eleverna utveckla ett förhållningssätt och en ordkunskap om det specifika ordet och 
sammanhanget det tillämpas. Dominković et. al. (2009, s. 15) menar att böcker också 
ger ”oändligt många fler möjligheter att träffa på nya ord och begrepp än vad det 
vardagliga livet kan erbjuda”.  

 
Fråga 7: Arbetar ni vidare med boksamtal eller liknande efter att en bok 
lästs ut? Hur? 
I resultatet framkommer det att fem lärare ofta har kortare samtal efter utläst bok. 
Samtalen varierar beroende på vilken typ av bok som lästs. Lärare 5 använder sig av 
ett frågeformulär där eleverna får ringa in påståenden om olika tankar och 
reflektioner som boken eventuellt väckte. Två av lärarna använder ofta 
högläsningsböcker som introduktion till ett kommande arbete. Samtalen är helt 
beroende på vilken typ av bok det är och vilken typ av tema som de arbetar med. Tre 
lärare använder inte boksamtal som metod men eleverna ställer ibland frågor som de 
diskuterar efteråt. Lärare 8 menar att eleverna ibland får arbeta vidare med boken 
och skriva fortsättning till en berättelse som en del i svenskundervisningen.  

Att använda boksamtal innebär inte bara att säga något utan hur man säger och 
vad man säger. Samtalet är egentligen en komplicerad process där tankegångar och 
åsikter tydliggörs och där den personliga tankeprocessen först tydliggörs vid samtal. 
Chambers (2011, s. 143) menar att vi inte vet vad vi tänker förrän vi säger det högt, 
vilket innebär att samtalen lyfter fram och tydliggör våra egna tankar kring ett ämne 
som på så sätt klargör tankar där vi kan förstå vad vi menar. Under boksamtal 
klargörs tankar kring berättelsen, där mottagaren behöver förstå och besvara 
avsändarens uttalande. där tankar och uttalandet är på samma nivå, men att 
framförandet kan variera. Chambers (2011) menar att ”konsekvensen är att vi genom 
att slå våra kloka huvuden ihop förmår varandra att tänka bättre individuellt” (s.145) 
vilket innebär att vi kan utvecklas i samspel med varandra och därmed hitta nya 
tankesätt och vägar att samtala och komma fram till lösningar. Genom boksamtal kan 
eleverna på så sätt utveckla sitt ordförråd, klargöra olika textstrukturer och utveckla 
egna tankeprocesser i sin språkutveckling. Säljö (2014, s. 271) redogör även för olika 
delar inom den kognitivistiska traditionen, varpå minne och textförståelse 
inkluderas. Inom den framstående forskningen gällande exempelvis arbetsminnet 
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och långtidsminnet så har det genomförts en mängd antal undersökningar om hur 
indvider avkodar och tolkar information. Forskning gällande arbetsminnet, som 
innebär att en individ kan tolka och lagra information tillfälligt och där den kognitiva 
förmågan påverkar arbetsminnets kapacitet, har visat sig vara mest intressant. 
Eleverna får under boksamtalen visa att de minns exempelvis berättelsens handling 
och vilka karaktärer som fanns med och därmed tränar eleverna även upp 
arbetsminnets kapacitet.  
 
Fråga 8: Kan du se någon fördel/resultat av högläsning i elevernas 
språkutveckling? 
Fem lärare menar att högläsningen har genererat en positiv utveckling hos eleverna 
gällande deras ordförråd och språkliga struktur. Lärare 3 menar att deras utveckling 
av ordförrådet även har skapat en positiv social utveckling där elevernas 
kommunikationsförmåga förbättrats gällande att förmedla tankar och åsikter. Två 
lärare menar att det troligtvis finns en fördel med högläsning och att forskning visar 
på det men där tiden i skolan är knapphändig. De menar då att de inte kan se någon 
vidare positiv utveckling eftersom högläsningen inte sker regelbundet. Tre lärare 
menar att det är viktigt att eleverna får ta del av högläsningen eftersom alla elever 
inte får lyssna eller samtala om texter i hemmet. Lärare 9 menar att eleverna 
utvecklar sin fantasi och sätt att tänka med hjälp av högläsningen och på så vis 
kommer deras skrivna texter att innehålla fler detaljer och större inlevelse.  
Fridolfsson (2015) redogör för hur skolan arbetar för att eleverna ska uppfylla målen 
för läs- och skrivkunskaperna. Eleverna ämnas utveckla kunskaper kring bland annat 
att skriva texter, skapa egna och återberätta redan skrivna berättelser. För en del 
elever som exempelvis har språkliga svårigheter är detta en riktig utmaning och 
ibland även näst intill omöjligt. Detta beror på deras bristande språkliga kunskaper 
som försvårar förmågan att kommunicera både skriftligt och verbalt. För att kunna 
återberätta något skriftligt så krävs det också en utvecklad språklig förmåga. Det 
innebär också att kunna använda korrekta ord, formuleringar och att återberätta i 
kronologisk ordning. Gällande det teoretiska perspektivet nämner även Säljö (2014, 
s. 276–277) att Piaget fokuserade på barns tänkande och förklarande, alltså en 
kommunikativ, språklig, förmåga. 
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Fråga 9: Använder du olika typer av högläsningsmetoder? Exempelvis 
ljudböcker. 
Lärarnas användning av olika typer av högläsningsmetoder skilde sig åt. Fem av 
lärarna förklarade att de inte använder sig utav någon annan form av 
högläsningsmetod än att läsa själva. Lärare 5 menar att de naturliga samtalen som 
uppstår när läraren läser högt inte uppstår på samma sätt vid en ljudbok eftersom det 
inte sker lika naturligt. Fem lärare använder sig av både digital ljudbok och vanlig 
högläsningsbok. Lärare 7 menar att eleverna får höra olika typer av berättarröster 
vilket är fördelaktigt för variationen i läsningen. Lärare 9 använder en 
inläsningstjänst till de elever som har svårigheter med att följa en berättarröst.  
Inom språkinlärningen finns en mängd olika metoder, teorier och program för att 
underlätta och främja elevernas språkinlärning och läs- och skrivutveckling. 
Programmen är ofta utformade efter ett specifikt ämne och med en struktur som 
avser att lära eleverna inom exempelvis ordförståelse eller språkljud. Den 
pedagogiska arbetsmodellen måste därför vara utformad på ett gynnsamt sätt för att 
programmen ska kunna användas på rätt sätt. Detta innebär att läraren bör vara 
uppmärksam på vilka metoder och program som fungerar för eleverna, där läraren 
även har kunskap om flera olika läsinlärningsmetoder (Fridolfsson, 2015).   
 
Fråga 10: På vilket sätt tror/anser du att högläsning gynnar elevernas 
språkutveckling och ordförråd? 
Åtta av de tillfrågade lärarna menar att högläsningen främjar och stärker elevernas 
språkutveckling på så vis att viktiga begrepp tydliggörs, texters struktur och ordning 
förtydligas och språkets struktur utvecklas och där även ordförrådet. Två av lärarna 
förklarar att högläsningen har en påverkan på språkutvecklingen där lärare 8 dock 
menar att det inte är avgörande för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling. 
Lärare 1 menar att eleverna stimuleras via högläsningen att vilja läsa egna böcker och 
då främjas även deras språkutveckling.  

Högläsningens påverkan bidrar med en mängd olika positiva effekter på barns 
språkutveckling. De barn som tidigt får höra sagor, vara delaktiga i samtal kring 
texter och monologer inser snabbt att det skrivna ordet skapar en mening i sagor och 
berättelser upptäcker de berättandets struktur och texternas uppbyggnad där 
karaktärerna skapar ett intresse hos barnet att vilja veta mer. Det handlar också om 
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att uppfatta och tolka känslor, tankar och åsikter. Vad som är viktigt och vad som är 
lite mer av utfyllnad i texter. Körling (2012) menar att högläsningsstunden  

ger barn mer än själva bokens innehåll. Högläsningsstunden ger möjlighet att samtala, 
fråga och tänka. Den ger också beröring, ord, meningar, gemenskap och något som har 
med här och nu att göra. Det handlar om att tycka om varandra och att tycka om att dela 
en berättelse. Bokstäverna har något att säga. Genom högläsning får de liv. De blir kött 
och blod. För barnet blir det skrivna ordet greppbart och verkligt. (s.11) 

Att skapa monologer och samtala kring det skrivna ordet ger barnen en möjlighet att 
utveckla sitt eget språk och den språkliga strukturen i samtalen. Barnen utvecklar då 
förmågan att kunna återberätta en händelse eller en saga i kronologisk ordning och 
där begreppsförståelsen befästs, och på så vis även den språkliga förmågans 
utveckling. Fridolfsson (2015) menar att det pedagogiska arbetet och lärarens roll är 
av betydelse då barnen ser läraren som en slags språklig förebild. Att använda sig av 
språksatser är framförallt fördelaktigt för de språksvaga barnen, speciellt de barn 
som har ett annat modersmål. Denna typ av pedagogik syftar till att barnen får 
upprepa samma typ av mening för att befästa språket och specifika begrepp. Att 
samtala på ett liknande sätt kring böcker och texter bidrar då till ett ökat 
självförtroende hos barnet och speciellt de barn som är språksvaga.  

7 Diskussion  
Utifrån det som framkommit i forskningsresultatet så kan vi utläsa att den generella 
åsikten gällande anvädningen av högläsning som undervisningsmetod är positiv hos 
lärarna. Majoriteten av lärarna ansåg att högläsningen kan ha en inverkan på 
elevernas språkutveckling och även deras ordförråd. De menade att eleverna bör få ta 
del av högläsningen i skolan och att den är viktig för deras kunskap och utvecklandet 
av förmågan att skriva egna texter. Strid (2016) redogör för tidigare forskning inom 
ämnet där det framkommer att de elever som får ta del av högläsning i tidig ålder har 
större förutsättningar för att lyckas i kommande språkutvecklingen och även den 
fortsatta läs- och skrivinlärningen. Angående den tid och frekvens som lärarna lägger 
på högläsning kunde vi i resultatredovisningen utläsa att 6 av 10 lärare planerar in 
högläsning i den dagliga undervisningen. Dock visar resultatet att tiden för 
högläsningen varierar mellan 10–30 minuter vilket lärarna också menar beror på hur 
mycket tid som finns att tillgå utöver den ordinarie undervisningen.  
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Gällande de övriga lärarna som inte planerade in undervisningen på samma sätt så 
kunde vi i resultatet utläsa att detta berodde på ett flertal faktorer. En del lärare 
menade att tiden inte räckte till medan andra hävdade att högläsning inte hade en så 
stor effekt på elevernas fortsatta språkutveckling. De lärare som inte planerade in 
högläsning i den dagliga planeringen menade att de ändå försökte få tid till en stund 
varje dag även om det kunde vara varierande, både gällande tid men även i vilken 
utsträckning det skedde. En utav de lärare som planerade in högläsning i 
undervisningen menade att metoden är gynnsam för de språksvaga eleverna och där 
de är i ett större behov av att få lyssna till texter. Läraren har även kunnat se att deras 
språkutveckling har gynnats gällande skrivandet av texter och där texterna innehållit 
mer beskrivande ord.  

Överlag anser vi att det har varit en givande studie för oss då vi har fått en ökad 
inlbick i lärares arbete kring högläsning och boksamtal. Studien fungerade på ett bra 
sätt genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod, men där vi uppfattade det 
problematiskt att få till intervjuerna. För en ökad inblick i ämnet kring hur 
högläsning påverkar och stimulerar språkutvecklingen och ordförrådet, så skulle det 
vara av intresse att öka studien till att nå ut till flera informanter.  

Resultatet visade på att majoriteten av lärarna som deltog i undersökningen 
använde sig av högläsning som undervisningsmetod. Majoriteten av lärarna använde 
sig även av boksamtal på ett eller annat sätt. Det som även kunde utläsas i resultatet 
var att lärarna ansåg att högläsning var en fördelaktig metod som gynnade alla elever, 
speciellt de språksvaga. Utifrån tidigare forskning så beskriver Fatheddine (2016, s. 
78) att lärares inlevelse i texter och högläsningssituationer har en stor betydelse för 
elevernas inlevelse i texten. I studien går det att utläsa om en genomförd observation 
som påvisar elevernas uppmärksamhet och kritiska tänkande kring texter och deras 
innehåll, där elever bland annat ifrågasatt textens uppbyggnad. De elever som 
Fathedinne (2016, s. 78) beskriver i sin observation av en högläsningsstund reagerar 
på lärarens inlevelse och ifrågasätter om det lästa stod skrivet i boken eller om det var 
lärarens inlevelse och egna ord de fick ta del av.     

8 Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning och hur högläsning 
och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur det används vidare i 
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språkstimulerande arbete. Studien visade att högläsning och boksamtal enligt 
lärarnas uppfattning har en positiv påverkan på elevernas språkutveckling och 
ordförråd. Denna studie tar sin utgångspunkt i kognitivismen som syftar till 
människans sätt att tänka och resonera, samt att tolka information. Filosofen Piaget 
har en central roll inom perspektivet och där Piagets syn på den kognitiva 
egenskapen delvis speglar innehållet i  denna studie. Undersökningsmetoden var en 
kvalitativ studie i form av intervjuer som genomfördes med 10 olika lärare som 
undervisar i årskurserna 1–3.  

De påverkande faktorerna gällande bristen av högläsningstillfällen var i högsta 
grad tiden som inte räckte till utöver den ordinarie undervisningen. Det som även 
framgick i resultaten var att de flesta lärare ville ha möjligheten att använda 
högläsning i den dagliga undervisningen. Majoriteten av lärarna menade att de 
ordinarie skolämnena tog upp tiden och att tiden för högläsning inte fanns. Lärarna 
som intervjuades menade ändå att högläsning borde prioriteras då elever med 
exempelvis språkstörningar eller andra språksvårigheter behöver kunna lyssna till 
texter för att uppfatta språkets struktur. Lärarna menade även att den 
undervisningstid som andra ämnen tar skulle kunna kortas ner för att ge tid till mer 
högläsning. De menade att ämnena tog över för mycket utav tiden och där högläsning 
inte kunde prioriteras. Det som även framgick var att ett fåtal av de intervjuade 
lärarna var oense om högläsningens användning. De få som inte använde högläsning 
i den dagliga undervisningen menade att den inte hade en så pass betydande 
påverkan på elevernas språkutveckling, och att den därför inte planerades in eller 
prioriterades. En av lärarna menade att högläsning inte har en så pass stor påverkan 
på elevernas språkutveckling att den ska planeras in i undervisningen. Därför 
använde inte heller läraren sig av metoden speciellt ofta. Överlag var lärarna eniga 
om att högläsning som språkstimulerande arbetssätt var en gynnande 
undervisningsmetod.  

Resultatet visar på att lärarna använder högläsning i sin undervisning även om det 
sker en viss variation i användandet. Om högläsningen får ta mer plats i den 
vardagliga och ordinarie undervisningen så menar lärarna att det skulle gynna 
språkutvecklingen avsevärt. En av lärarna menade att alla elever bör få ta del av 
högläsningen eftersom alla inte heller får den möjligheten hemifrån. Avslutningsvis 
menar vi utifrån resultattolkningen att högläsning är ett språkstimulerande 
arbetssätt och positivt för ordförrådet, men att undervisningstiden är knapp. 
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8.1 Fortsatt forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att följa två testgrupper där högläsningen är en 
central undervisningsmetod i en av grupperna och sedan jämföra resultaten mellan 
dessa. Testgrupperna skulle då följas under en längre period på runt 1 år för att 
kunna jämföra högläsningens påverkan på språkutvecklingen.   
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9 Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Hur ofta läser du för dina elever? 
2. Planerar du in högläsning i schemat eller sker det slumpmässigt när det finns 

tid? 
3. Hur länge läser du? 
4. Ställer du frågor om texten? Om ja, sker det före, under tiden eller efter 

läsningen? 
5. Vad för typ av böcker läser du? 
6. På vilket sätt anser du att högläsning är viktigt? 
7. Arbetar ni vidare med boksamtal eller liknande efter att en bok lästs ut? Hur? 
8. Kan du se någon fördel/resultat av högläsning i elevernas språkutveckling? 
9. Använder du olika typer av högläsningsmetoder? Exempelvis ljudböcker. 
10. På vilket sätt tror/anser du att högläsning gynnar elevernas språkutveckling 

och ordförråd? 
 


