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Det här utvecklingsarbetet har genomförts i en förskoleklass och med fokus på att 
förändra den traditionella högläsningen i grundskoleverksamheter med hjälp av 
observationer. Jag har upplevt att den traditionella högläsningen inte har varit 
planerad utifrån rådande styrdokument. Med högläsning och ordbank som metod ges 
eleverna möjlighet att samspela och vara delaktiga i högläsningssituationen vilket 
gynnar deras språkutveckling. Genom att arbeta med ordbank utmanas även 
elevernas språkliga förståelse. Resultatet av min studie påvisar att högläsning kan ske 
med hänsyn till rådande styrdokument. Högläsning kan vara en aktivitet där elever 
tillåts att samspela med varandra samt vara delaktiga med förutsättning att läraren 
tidigare byggt upp en god relation till sina elever.    
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1 Utvecklingsarbetets bakgrund och syfte 

Med detta utvecklingsarbete hade jag som tanke att förklara och beskriva hur en 

högläsningssituation kan planeras, genomföras och utvärderas. Jag ställde mig kritisk 

till den högläsning som jag tidigare mött i skolan under mina verksamma år som 

både grundskoleelev och lärarstuderande. Den högläsning jag erfarit och valt att kalla 

för den traditionella högläsningen handlar om att en lärare läser högt för en grupp 

passiva lyssnare. Det råder dock inga tvivel om att högläsning är av stor vikt för barns 

utveckling, men hur kan jag genomföra en högläsning som är planerad, deltagande 

och med fokus på att utveckla elevers språkförståelse? Jag ville hitta en metod för att 

främja elevers språkförståelse och även ta hänsyn till samspelets fördelar för generell 

språkutveckling. Med inspiration av framförallt Pauline Gibbons (2002) ordbank för 

andraspråksinlärning prövade jag en metod i samverkan med en förskoleklass. Fokus 

i mitt utvecklingsarbete var att göra elever delaktiga och att de tillsammans i grupp 

fick upptäcka och utmana sin språkförståelse. Genom detta utvecklingsarbete fick jag 

fördjupad kunskap kring elevers språkutveckling. Jag fick även se hur jag kunde göra 

eleverna delaktiga i deras eget lärande. Slutligen skapade jag mig en förståelse kring 

samspelets betydelse för utveckling. Det här utvecklingsarbetet ser jag som en grund i 

mina kommande yrkesverksamma år för att kunna utveckla mina förmågor att pröva, 

reflektera och analysera nya metoder.  

 

Språkforskaren Ingvar Lundberg (2011a) hävdar att elever som hört många 

berättelser är bättre förberedda inför skolstarten än de elever som inte har det. 

Högläsning är av betydande effekt för barn och elevers språkutveckling och ger 

eleverna kunskaper som gör att de har ett försprång när det gäller att uppnå målen i 

de svenska kursplanerna. Anne-Marie Körling (2012) skriver att läraren bär ansvaret 

för det språkutvecklande uppdraget som finns beskrivet i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 2011) 

[Lgr 11].  Med detta vill jag belysa att högläsning är språkutvecklande och att läraren i 

och med det språkutvecklande uppdraget har en skyldighet att stimulera elevers 

språk vilket kan ske med hjälp av högläsning. Genom högläsning erbjuder läraren 

sina elever ett naturligt språkbad där de får uppleva semantik, grammatik och 

fonetik. Jag anser det vara betydelsefullt att en enda aktivitet kan stimulera dessa 

viktiga grundstenar i språkutvecklingen. Högläsning främjar elevernas 

språkutveckling och är en aktivitet som bör finnas kontinuerligt i skolans 

verksamhet. 

 

Mitt intresse för att utveckla den traditionella högläsningen grundar sig i mitt kritiska 

förhållningssätt till en traditionell högläsning. Jag anser att den högläsning jag 

upplevt inte överensstämmer med rådande styrdokument eftersom det inte sker 

någon interaktion vare sig mellan elever eller mellan läraren och eleverna. Enligt Meg 

Fox (2001) är högläsning undervisning och därmed ska inte högläsningen ses som en 

utfyllnadsaktivitet, utan värderas lika högt som all annan undervisning. Jag har 

många gånger funderat på varför lärare inte planerar högläsning precis som all annan 
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undervisning då mina erfarenheter säger att högläsning är något en lärare tar till när 

det finns tid över.  

1.1 Motivering av utvecklingsarbetet 

Under denna rubrik redogör jag för mitt motiv till utvecklingsarbetet för att utmana 

den traditionella högläsningen som jag tidigare erfarit. Jag ville med stöd i forskning 

stärka de positiva effekterna av den traditionella högläsningen och motivera varför 

denna aktivitet bör genomföras kontinuerligt i grundskoleverksamheter, men även 

visa på varför den traditionella högläsningen bör förändras. 

 Varför ska vi högläsa för våra elever? 1.1.1

I en högläsande undervisning arbetar läraren med ett flertal mål och uppdrag som 

finns beskrivna i Lgr 11.  Läraren ska erbjuda elever flera tillfällen att samtala, läsa 

och skriva för att de ska känna tilltro till sin egna språkliga förmåga. Vidare ska 

undervisning genomföras i en god miljö som stimulerar lärande och utveckling. 

Skolan ska även bestå av en social gemenskap som ger eleverna trygghet samt ska 

läraren också främja empatiska förmågor hos eleverna. Genom att högläsa arbetar 

läraren med dessa moment som finns beskrivna i den rådande läroplanen och 

därmed kan högläsning ses som en gynnsam aktivitet.  

 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2003) anser att högläsning stimulerar elevers 

ordförråd, fantasi och empati. Lundberg (2011a) skriver vidare i en artikel att 

högläsning ger eleverna erfarenhet av närhet, trygghet och samspel samt en förmåga 

att tänka utanför nuet. Utifrån detta resonemang kan därför högläsning ses som en 

metod för att arbeta med skolans uppdrag i Lgr 11 som behandlar trygghet och social 

gemenskap. Enligt Lundberg är högläsning en social inlärningsprocess där de vuxna 

utgör läsande förebilder. Aidan Chambers (2011) påpekar att varje elev har rätt att 

lyssna på någon form av högläsning varje dag. Chambers framhäver också 

högläsningens sociala funktion. De människor som befinner sig i ett 

högläsningssammanhang skapar en stark gemenskap med varandra då inget, enligt 

författaren, skapar så starka band som just högläsning.  

 

Susanne Benckert, Pia Håland och Karin Wallin (2008) hävdar att genom högläsning 

får eleverna uppleva sambandet mellan talat och skrivet språk. Vidare utvecklas 

också elever ordförråd och begreppsförståelse med hjälp av högläsning. Inger 

Fridolfsson (2008) skriver att just ordförråd och grammatiska kunskaper är viktiga 

faktorer för att elever ska kunna läsa. Författaren anser att högläsning är en aktivitet 

som stimulerar dessa faktorer och därmed lägger en grund för kommande läsning. 

 

Slutligen anses högläsning i högsta grad vara språkutvecklande då böcker har ord och 

meningsbyggnader som inte ingår i det vardagsspråk elever är vana att möta. Genom 

högläsning erfar elever nya ord och läraren bör ta tillfället i akt att diskutera ords 

betydelse för att elever ska få möjlighet att utveckla sin ordförståelse (Vibeke Grøver 

Aukrust, 2007). 
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 Högläsning eller berättande? 1.1.2

Varför valde jag då att utmana den traditionella högläsningen med hjälp av 

högläsning och inte med hjälp av berättandet?  

 

Det fria berättandet har enligt Rigmor Lindö (2009) många positiva effekter. Då 

berättaren är fri från manus finns det många sociala fördelar att hämta med hjälp av 

att välja berättande framför högläsning. Den fria berättaren kan nyttja ögonkontakt 

med sina lyssnare för att skapa ett samspel och fånga lyssnarnas intresse. Vidare är 

berättaren fri att anpassa språket efter tillfälle. Berättaren kan även frångå det 

egentliga manuset för att anpassa historien för de som lyssnar just denna gång och 

därmed skapa ett unikt intresse och engagemang som hade varit svårt med hjälp av 

en redan skriven bok. Lindö hävdar också att berättandet inte handlar om att berätta 

utan mer om den sociala relationen med sina lyssnare. Högläsningen i sin tur kräver 

enligt Lindö mer av lyssnarna och är enligt Körling (2012) ett talat skriftspråk. Fokus 

i detta utvecklingsarbete är att utmana elevers språkutveckling med hjälp av 

högläsning. Jag vill då belysa att högläsning kräver mer språkliga kunskaper av 

lyssnarna och en skriven text utmanar eleverna mer än att lyssna på en fri berättare.  

 Varför ska högläsningen förändras? 1.1.3

Trots att det finns forskning som visar att högläsning gynnar elever måste lärare 

tänka om för att skapa en läsmiljö i skolan som stimulerar elever i deras 

språkutveckling. Eleverna måste känna en lust och en nyfikenhet för att läsa och bli 

lästa för (Chambers, 2011). Det var här mitt utvecklingsarbete tog start, läsmiljön i 

skolan behövde förändras. Min tanke var inte att utrota den traditionella 

högläsningen utan att utmana den och hitta en metod för att högläsning kan ske med 

fokus på samspel, delaktighet och utveckling av elevernas språkliga förståelse. Jag 

ville även erbjuda eleverna nya arbetsätt för att de skulle kunna utvecklas så långt 

som möjligt.  

 Syfte 1.1.4

Syftet med detta utvecklingsarbete var att förändra högläsningen utifrån rådande 

styrdokument med fokus på samspel och delaktighet. Syftet var också att pröva en 

högläsningsmetod som utmanade elevers språkligaförståelse samt att planera denna 

metod utifrån ett sociokulturellt perspektiv.   

 Forskningsfrågor 1.1.5

För att kunna genomföra detta utvecklingsarbete ställde jag mig dessa frågor: 

 Hur kan jag med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv planera en 

högläsningsmetod för att uppmuntra delaktighet och samspel hos eleverna? 

 

 Hur kan jag tillsammans med elever utmana och utveckla deras språkliga 

förståelse?  
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2 Definition av högläsning och beskrivning av teoretiska 

utgångspunkter 

2.1 Definition högläsning 

Högläsning är när någon läser en text högt för andra lyssnare (Nationalencyklopedin, 

2013a).  Körling (2012) väljer att specificera högläsning genom att hävda att 

högläsning skiljer sig från talat språk och sker när någon talar skriftlikt. Vidare anser 

hon att högläsaren artikulerar en redan skriven text.  

 

I det här utvecklingsarbetet avser ordet högläsning en metod för språkutveckling som 

tar hänsyn till elevers delaktighet, samspel och deras språkförståelse.   

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån presenterad teori och forskning valde jag att planera en nytänkande 

högläsningsmetod som tar hänsyn till elevers delaktighet, samspel och deras 

språkförståelse. Då jag utgick från rådande styrdokument och ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och utveckling anser jag att denna metod skiljer sig gentemot 

den traditionella högläsningen. I denna nytänkande högläsning fick elever vara 

delaktiga och samspela med aktörerna i aktiviteten. Genom att jag intog ett 

sociokulturellt perspektiv anser jag att jag anammade de styrdokument som finns i 

den svenska grundskolan idag. Vidare fokuserade jag även på elevers samspel och 

delaktighet vilka är viktiga perspektiv i läroplanen (Lgr 11). För detta 

utvecklingsarbete var det betydelsefullt att de ovannämnda utgångspunkterna 

beaktades för att jag skulle kunna utmana den traditionella högläsningen och 

presentera en ny undervisningsmetod. 

 

 Ett sociokulturellt perspektiv på språkutveckling 2.2.1

Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande sker mellan individer i sociala 

sammanhang. Genom interaktion utvecklas språket (Skolverket, 2012). Språket är ett 

verktyg för att individen ska kunna tänka utanför den aktuella situationen och 

språket ger barnet möjlighet att delta i olika sociala samspel. Dessa samspel kan vara 

konkreta samtal med andra individer eller olika resonemang och samspel som sker 

inom individen. Den sistnämnda förmågan ses som en del av tankeutvecklingen. 

Därmed påverkar barnets språk den kognitiva utvecklingen (Hwang och Nilsson, 

2003). Vygotskij hävdade vikten av samspel vid all inlärning (Gibbons, 2002). Lgr 11 

betonar också samspelets betydelse för inlärning då de skriver att alla elever ska 

utveckla sin förmåga att arbeta med andra. Lindö (2005) påpekar att det även är av 

betydelse att undervisningen ordnas utifrån att eleverna ska få möjlighet att samtala, 

samspela och interagera med varandra. Leif Strandberg (2006) anser att lärande och 

utveckling sker i samspel och i likhet med Skolverket (2012) som anser att språket 

utvecklas i samspel med andra.  

 

De uppgifter ett barn klarar av att lösa på egen hand representerar barnets nuvarande 

utvecklingsnivå. Utifrån detta har Vygotskij myntat begreppet ”den närmaste 
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utvecklingszonen” som visar sig genom att barnet klarar av svårare uppgifter i 

samspel med mer kunniga kamrater eller med en vuxen (Svensson, 1998).  

 

Då barn får möta och befästa ordbilder stimuleras deras språkutveckling. Barnet får 

uppleva syftet med bokstäver och dess funktion och denna inlärning påverkar barnets 

utveckling positivt (Svensson, 1998).  

 Vikten av elevers delaktighet 2.2.2

Utifrån den aktuella läroplanen ska elever göras delaktiga i sitt lärande och i 

undervisningen (Lgr 11). Därför är det av betydelse att elevers delaktighet beaktas när 

nya metoder ska prövas. Enligt Peder Haug (1998) är det en individuell rättighet att 

vara delaktig och att kunna delta i sociala sammanhang, deltagande ska ske på 

individens egna villkor. Anette Eriksson (2009) hävdar att vara delaktig innebär att 

bli sedd och hörd av de andra som ingår i det sociala sammanhanget. Delaktighet är 

även att få uttrycka sig med vetskapen och känslan att någon kommer att lyssna på 

det jag har att säga. Vidare anser Grima Berhanu och Bertil Gustafsson (2009) att 

delaktighet innefattar två perspektiv, det ena, det intrapersonella, handlar om 

förhållningssätt och egenskaper hos individen som till exempel engagemang och 

aktivitet. Det andra, det interpersonella perspektivet innefattar istället vad som sker 

mellan individen och omgivningen. Författarna hävdar också att delaktighet handlar 

om individens rätt att välja att vara delaktig eller inte.  

 Metod för högläsning 2.2.3

Högläsning innebär att undervisa och lärarens roll är att stötta och hjälpa elever 

vidare i deras utveckling (Chambers 2011). Undervisning genom högläsning innebär 

enligt Lundberg (2011b) mer än bara att kunna läsa upp ord i en specifik ordning. 

Han skriver att högläsning handlar om förmågor som att kunna läsa i rätt tempo och 

betona ord på rätt ställe för att kunna fånga alla elevers intresse och engagemang. 

Vidare anser Lundberg också att högläsaren bör vara lyhörd för elevers kopplingar till 

vardagslivet och tidigare erfarenheter samtidigt som man behärskar konsten att hålla 

kvar bokens röda tråd.  

 

Läraren bör välja en bok som är mer avancerad än elevernas nuvarande kognitiva och 

språkliga nivå för att kunna utmana eleverna på bästa möjliga sätt. Det är även viktigt 

att boken skapar nyfikenhet på omvärlden (Benckert, Håland och Wallin, 2008).  

 Elevers språkförståelse i en nytänkande högläsningsaktivitet 2.2.4

Elever utvecklar sin språkförståelse genom att höra eller läsa en text på en svårare 

språklig nivå än elevens egna. Det är lärarens uppgift att stimulera och utveckla 

elevernas ordförråd tidigt och högläsning kan vara en bra aktivitet för detta 

(Fridolfsson, 2008). En metod för att utveckla och stimulera elevers språkförståelse 

är då läraren plockar ut specifika ord ur högläsningsboken och skriver upp dessa på 

tavlan för att skapa en ordbank. Detta ger eleven ord i sammanhang och det blir 

därmed lättare att förstå dem (Fridolfsson, 2008). Vidare hävdar Gibbons (2002) att 
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det är viktigt att elever får möjlighet att fråga när de inte förstår och att läraren bör ta 

elevers frågor kring ord på största allvar.  

3 Planering 

Under denna rubrik beskriver jag de två aktiviteter jag valde att genomföra och 

motiverar dessa med hjälp av teori. Jag beskriver även mitt urval och tar ställning till 

de etiska principer jag valde att beakta. Slutligen redogör jag för hur jag valde att 

samla in data  under detta utvecklingsarbete.  

3.1 Planering och motivering av aktiviteterna 

Här är min planering som gjordes inför de två aktiviteterna som jag valde att 

genomföra för att utmana den traditionella högläsningen. För att se en tydligare 

förankring till läroplan och en konkretisering av denna beskrivning har jag också 

gjort en lokal pedagogisk planering (se bilaga 2).  

 

För att utmana elevernas språkliga förmåga kom jag att välja att i samband med 

högläsning använda mig av en variant av ordbanksaktiviteten (Fridolfsson, 2008 och 

Gibbons, 2002). Den variant jag valde att göra skiljer sig från den Fridolfsson 

beskriver då jag inte valde ut specifika ord i förväg. Jag ansåg att eleverna i 

förskoleklassen skulle klara av att upptäcka de ord som de inte förstod på egen hand 

och därför var det eleverna som bestämde vilka ord vi skulle arbeta med.  

 

Jag skulle använda mig av 120 minuter i förskoleklassen för att arbeta med 

högläsningsaktiviteten och dess efterarbete. Dessa 120 minuter kom att delas upp på 

två lektioner som genomfördes med en dags mellanrum. Jag tänkte läsa Vem räddar 

Alfons Åberg (1976) av Gunilla Bergström. Boken innehar ett litet textinnehåll men 

utmanar ändå elevernas språkliga, sociala och kognitiva förmåga vilket är viktiga  

utgångspunkter i valet av bok. Genom att välja en bok som är mer avancerad än 

elevernas nuvarande utvecklingsnivå, utvecklas eleverna enligt Benckert, Håland och 

Wallin (2008). 

  

Vidare hade jag som tanke att fokusera på samspel och delaktighet vilket genomsyrar 

de båda aktiviteterna. Enligt Hwang och Nilsson (2003) och Skolverket (2012) sker 

lärande i sammanhang som är sociala och där det befinner sig andra människor. Det 

var viktigt för mig att eleverna fick många möjligheter under dessa aktiviteter att 

interagera med varandra vilket också Lindö (2005) betonar som betydelsefullt.  Det 

var också av vikt att jag samspelade med eleverna då en ömsesidig interaktion 

utmanar elevernas tidigare kunskap (Svensson, 1998). Vidare skulle elevernas 

delaktighet i fokus och det är enligt Haug (1998) en individuell rättighet att få vara 

delaktig, därför var aktiviteterna planerade för att alla elever skulle kunna delta. Jag 

hade även som tanke att inta ett perspektiv som innefattade att alla elever också ägde 

rätten att avstå från deltagande.  



11 

 

 Aktivitet 1 - Högläsning och ordbanksuppstart 3.1.1

Jag hade som tanke att börja aktiviteten med att ge eleverna instruktioner för 

högläsningsaktiviteten och ordbanksarbetet. Eleverna skulle säga stopp när de hörde 

ett ord som de inte förstod. Dessa ord tänkte jag att skriva upp på tavlan och därmed 

skapa en ordbank. Aktiviteten skulle ha som avsikt att strida mot den typ av 

högläsning eleverna var vana vid och därmed ville jag konkretisera för eleverna att 

andra spelregler gällde med hjälp av en högläsningshatt. Det var meningen att 

eleverna skulle få möjlighet att avbryta mig som högläsare och det är enligt Gibbons 

(2002) viktigt att eleverna vågar fråga om de inte förstår och att deras frågor kring 

ord tas på största allvar av läraren vilket är en förutsättning för genomförandet av 

detta utvecklingsarbete.  

 

När boken var läst skulle fokus ligga på vilka ord vi hade samlat ihop och på elevernas 

funderingar kring vad orden kunde betyda. Min tanke var att eleverna tillsammans 

fick fundera och i dialog med varandra delge sin begreppskunskap. Min förhoppning 

var att vi därefter skulle fokusera på de ord som de flesta elever inte förstått eller de 

ord som var svåra att förklara för eleverna. Genom att vi arbetade på detta sätt fick 

eleverna möjlighet att utmana varandra inom den närmaste utvecklingszonen då de 

kunde ta stöd av mer kunniga kamrater för att utvecklas (Svensson, 1998).  

 Aktivitet 2 - Fortsatt arbete med ordbanken 3.1.2

Den andra aktiviteten skulle starta med att vi tillsammans repeterade den förra 

aktiviteten. Jag hade därefter som tanke att eleverna skulle konkretisera orden 

genom bild, drama eller med hjälp av praktiska föremål. Konkretiseringen skulle 

genomföras genom att eleverna blev indelade i par och en trio. Dessa grupper var 

indelade utifrån elevernas närmaste utvecklingszon för att de skulle kunna stödja 

varandra. För att kunna göra denna typ av indelning krävs det att läraren har en 

kunskap kring elevernas utveckling. Läraren är gynnad av att känna sina elever och 

desto mer kunskap kring dem ger läraren större förutsättningar för en lyckad 

indelning. Om denna kunskap inte finns är det svårt att använda sig av den närmaste 

utvecklingszonen som grund för gruppindelning.  

 

Eleverna skulle därefter i diskussion med varandra fördjupa sig i ordens betydelse 

där deras kreativitet, fantasi, idéer och tankar stod i fokus. Detta moment skulle 

genomföras i samspel med andra och därmed kunde eleverna utvecklas språkligt 

precis som Gibbons (2002) och Strandberg (2006) skriver om. Författarna hävdar att 

när elever får möjlighet att samtala och samspela utvecklas deras språkliga repertoar. 

Därefter skulle eleverna i samspel med varandra välja hur de skulle gestalta sina ord 

inför momentet där boken skulle läsas igen med stöd av elevernas gestaltningar.  

 

Efter att vi har läst boken hoppades jag på att det fanns utrymme att diskutera 

bokens innehåll. Jag ville vänta med diskussionen till sist för att jag ville att alla 

elever skulle ha möjlighet att förstå vad vi läst. Därmed skulle diskussionen kring 

boken handla om elevernas tankar och resonemang kring textinnehållet. I 
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diskussionen skulle syftet vara att alla elever skulle kunna vara delaktiga och det 

betyder att de skulle få möjlighet att verkligen förstå vad vi läst. Genom att alla elever 

gavs möjlighet till delaktighet tog jag även hänsyn till den likvärdiga utbildning för 

alla och en inkluderande skola som beskrivs i Lgr 11.  

3.2 Urval 

Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsperspektiv, vilket innebar att de deltagare 

som befann sig i verksamheten just under min verksamhetsförlagda utbildning under 

de timmar jag utförde mitt utvecklingsarbete kom att deltaga i mina planerade 

aktiviteter. I det här fallet representerades urvalet av 13 elever i en förskoleklass. 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Jag utgick från Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) i de etiska 

ställningstaganden jag valde att göra. Rådet hävdar att information måste ges till 

deltagarna och vårdnadshavare i forskningsprojektet då jag både valde att observera 

och använda mig av filminspelning i min studie. För att få genomföra en studie krävs 

även samtycke. Enligt Vetenskapsrådet bör det inspelade materialet behandlas 

konfidentiellt vilket menas att inga obehöriga ska få ta del av det samt att deltagandet 

ska vara anonymt. Detta beaktade jag genom att deltagarnas identitet inte kan 

avslöjas i min studie genom anonymisering. Jag valde också att förstöra materialet 

efter studiens genomförande. Slutligen gällde även tystnadsplikt för studien. 

 

För att klargöra etiska ställningstaganden i mitt utvecklingsarbete skickade jag ut ett 

missivbrev (se bilaga 1) till deltagarnas vårdnadshavare. I brevet framgick det att jag 

hade för avsikt att utföra observationer i undervisningen samt att dessa även spelades 

in. Brevet innefattade också mina etiska ställningstaganden samt utvecklingsarbetets 

syfte. 

3.4 Val av metod för datainsamling 

För att detta utvecklingsarbete skulle kunna ge mig data att tolka och förstå valde jag 

att filma mig själv när jag ledde två olika aktiviteter jag kom att genomföra i en 

förskoleklass. Syftet med detta var att jag senare skulle kunna observera hur 

samspelet med mig som ledare och elevgruppen fungerade men även för att kunna 

upptäcka skeenden som jag annars inte hade registrerat. Genom att observera 

filminspelat material kom jag att genomföra en observation utifrån den första 

ordningen som enligt Cato R.P, Bjørndal (2002) innebär att observatören befinner 

sig i verksamheten med uppgiften att observera en pedagogisk situation. Vidare valde 

jag att anteckna mina reflektioner efter varje enskild aktivitet. Dessa två 

datainsamlingsmetoder kom att ligga till grund för det kommande resultatet och den 

didaktiska reflektionen.  

4 Genomförande 

Genomförandet presenterar utvecklingsarbetets faktiska händelser utifrån rubrikerna 

ett sociokulturellt perspektiv, delaktighet och elevernas språkförståelse. I 



13 

 

genomförandet beskrivs eleverna med beteckningen elev 1, elev 2 och så vidare, elev 1 

är dock inte samma elev i de olika situationerna. 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Genomgripande för de båda aktiviteterna kan det urskiljas ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande där samspel, språkanvändning och kamratstöd står i fokus.  

 

Eleverna i förskoleklassen ville gärna samspela med mig som vuxen under de båda 

aktiviteterna vilket synliggjordes då de förflyttade sig närmare mig, reste på sig för att 

förklara begreppens betydelse och för att få min fulla uppmärksamhet.  

 

Under den första aktiviteten när boken skulle läsas för hela elevgruppen samtalade 

eleverna med varandra och med mig. De fyllde i varandras meningar, stöttade och 

förklarade begrepp och instruktioner för varandra. Interaktionen mellan lärare och 

elev blev tydlig i och med att eleverna var aktiva samt svarade på frågor utifrån 

uppgiftens instruktioner.  

 

Eleverna upprepade instruktionerna till varandra:  

 

Elev 1: Pang förstod jag inte! 

Elev 2: Du skulle säga stopp.  

 

Här synliggjordes elevernas samspel då de samtalade med varandra. Elev 1 förstod 

inte ordet pang, då förklarade elev 2 instruktionerna genom att säga att man skulle 

säga stopp och sen berätta vilket ord man inte förstod. 

 

Vidare syntes samspelet tydligt i en annan situation då eleverna ville förklara begrepp 

för varandra utifrån deras egna erfarenheter: 

 

Elev 1: Stopp, klår. 

Elev 2: Det är naglar, det är vassa naglar. 

 

Det fanns ytterligare exempel på ett sådant samspel: 

 

Elev 1: Stopp. Lokförare. 

Elev 2 och 3: Det är den som är först i tåget.  

 

Under den andra aktiviteten erbjöds eleverna att samspela i sina grupperingar. Detta 

samspel såg olika ut i de olika grupperna men i alla grupper tog en elev på sig en 

ledarroll för att genomföra uppgiften. Min roll i samspelet var att handleda dem i 

deras tankar och idéer och i vissa fall förklara orden tydligt för att eleverna skulle 

förstå ordens betydelse.  
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Dessa samspel skedde på olika sätt i grupperna och i nedanstående transkriptioner 

syntes den ledande rollen som en elev i var grupp tog på sig: 

 

Jag: Vad är ett pang? 

Elev 1: Det är när det låter såhär: PANG! 

Jag: Ska ni låta så när vi läser igen och ni hör ordet pang? 

Elev 1: Nä, det måste låta mer. 

Jag: Hur? 

Elev 1: tittar på trummor som står på skåpet. 

Jag: Vill ni använda trummor? 

Elev 1: AA! 

Jag: Tittar på elev 2: Vill du? 

Elev 2 nickar. 

 

I en annan grupp såg samspelet ut på det här sättet: 

 

Jag: Klår, hur kan man visa det? 

Elev 1: Ja... jag vet vad det är, det är det mamma gör rent diskbänken med. 

Jag: Det är ett annat klor. Visar med skrift klor/klår.  

Jag: Du ska visa klår! Så det är inte klor med O, det är med Å. Vad betyder att klå 

någon? 

Elev 2: Att man slår! 

Jag: Hur visar man det? 

Elev 1: Vi låtsasslår! 

 

När boken skulle läsas igen fungerade inte samspelet mellan mig och eleverna. Deras 

gestaltningar skedde med fördröjning. Jag läste ordet och väntade och fick upprepa 

ordet vid vissa situationer och vid andra fick jag säga elevernas namn. Några elever 

hade förstått instruktionerna och samspelade med sina kamrater, exempel:  

 

Elev 1: X det är din tur nu! Du ska göra pang. 

4.2 Delaktighet 

Delaktighet valde jag att spegla ur två perspektiv, dels att alla elever har rätt att vara 
delaktiga samt att de även har rätt att vara delaktiga i beslutet om att delta eller att 
inte delta. 

 Att delta 4.2.1

Alla elever utom en valde att vara delaktiga i aktiviteterna vilket tydliggjordes på olika 
sätt. I de olika momenten var de delaktiga eleverna aktiva och visade ett engagemang 
för aktiviteterna. Aktiviteterna var planerade för att eleverna skulle vara delaktiga och 
med hjälp av denna planering bjöds eleverna flera gånger in till gemenskapen. De 
visade på en vilja att vara med genom att räcka upp handen, ge kommentarer och 
bjuda in till dialog vilket synliggjordes i olika situationer. 
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De kommenterade varandras delaktighet och belyste sin egen delaktighet: 
 

Elev 1: Stopp 
Elev 2: Jag skulle också säga stopp. 

 
De räckte även upp handen just för att vara delaktiga även om de inte hade något att 
säga: 
 

Elev 1 räcker upp handen och får ordet. 
Elev 1: Jag vet inte. 
 

 Att inte delta 4.2.2

Det var en elev som aktivt valde att inte delta i aktiviteterna. Detta tydliggjordes 
genom att både jag och andra elever aktivt bjöd in eleven i gemenskapen men hen 
valde att inte delta: 
 

Jag: Vad tror du boken ska handla om? 
Elev 1 svarar inte. 
Jag: Vill du gissa? 
Elev 1: Nej. 

 
I en diskussion kring betydelsen av ordet passagerare valde hen också att avstå: 

 
Elev 1: Vad tror du X? Tror du att passagerare kör? 
Elev 2 svarar inte. 
Elev 1: Hallå? Tror du det? 
Elev 2 svarar inte. 
Elev 1 frågar en annan elev. 

4.3 Gestaltning av elevernas språkliga förståelse 

Eleverna gestaltade sin språkliga förståelse muntligt i den första aktiviteten när vi 

samtalade om de stoppade ordens betydelse. Denna gestaltning skedde i samspel 

med varandra och med hjälp av språket som verktyg. Vi började med att diskutera 

vad ordet krångligt skulle kunna betyda: 

 

Elev 1: Att man vill vara ifred. 

Elev 2: Lite trångt. 

Elev 3: Att det är lite jobbigt 

Elev 4: Att något krånglar 

Elev 3: Att inget går bra 

Elev 5: Att det är för krångligt 

Elev 6: Crawlsim 

 

Vidare diskuterade vi ordet passagerare och dess betydelse: 

 

Elev 1: Man sitter bak  

Elev 2: Att man sitter näst först i loket 
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Elev 1: Man sitter längst bak 

Elev 3: Att man sitter bakom 

Elev 4: Man måste vänta på sin tur 

Elev 5: Passagerare betyder att man kör 

Elev 6: Loket är den som kör 

Elev 5: Passagerare kör loket 

Elev 7: Nej de är bakom! De som är fram är tågkörare! De andra är passagerare. 

Om båda heter passagerare vet man inte när man ska säga passagerare. Då är alla 

som ska komma det 

Elev 8: Passagerare är först 

Elev 7: Passagerare finns på buss, båt, jag vet att de finns på flygplan, på taxi 

Elev 3: Passageraren på taxi är den som betalar 

Elev 5: Minibuss, passagerare är den som åker och hämtar tanter 

Elev 9: Jag tänker på rymdraketer, där är passageraren den som kör 

 

När eleverna i den andra aktiviteten skulle gestalta de ord som de skulle illustrera 

kom de fram till olika lösningar, till exempel för att gestalta ordet ”hemfärd” så 

byggde eleverna ett flygplan och ett hus av lego och när ordet lästes så fick 

flygplanet flyga hem till huset. Vidare valde några andra elever att gestalta ordet 

”ett förfärligt oväsen” genom att låta högt samtidigt som de trummade på 

trummor. Andra gestaltningar som ägde rum var muntliga förklaringar som ordet 

”främmande” förklarades genom någon  som man inte känner och ordet ”en del 

dagar” blev måndag och tisdag. 

5 Didaktisk reflektion 

Den didaktiska reflektionen lägger fokus på syfte och forskningsfrågor och utifrån 

dessa tar jag mig an en didaktisk reflektion med stöd i den tidigare nämnda teorin för 

att fördjupa mig i det som hände under genomförandet. 

5.1 Didaktisk reflektion kring ett sociokulturellt perspektiv 

Genom att eleverna fick erfara många tillfällen att samspela med varandra fick de 

även möjlighet att utveckla sitt språk (Strandberg, 2006 och Skolverket, 2012). Jag 

kunde se att eleverna använde språket som verktyg för att belysa tankar och åsikter, 

men jag kan inte hävda att de utvecklades språkligt då ingen uppföljning gjordes. Det 

jag vill poängtera är att samspelen öppnade upp för ett aktivt språkbruk och eleverna 

deltog i dessa samspel med ett stort engagemang, vilket synliggjordes i resultatet. Det 

är också av relevans att belysa att detta samspel är en process för all utveckling och 

inte enbart för den språkliga utvecklingen som ligger i fokus i detta utvecklingsarbete. 

I samspel utvecklas många andra förmågor vilket blev tydligt då eleverna gav 

varandra stöd i uppgiftens instruktioner via samspel. Via samspel övade de också på 

sociala förmågor som att respektera och lyssna på varandra vilket även gjorde att alla 

elever hade möjlighet att känna sig delaktiga utifrån delaktighetsdefinitionen av 

Eriksson (2009). Detta gestaltades genom att eleverna räckte upp handen då de ville 

säga något, respekterade den som pratade genom att inte avbryta samt väntade på sin 

tur. Vidare skedde också ett samspel mellan mig som vuxen och elever. Genom att jag 
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handledde och stöttade eleverna i deras gestaltning av begreppen kunde ett gott 

samspel oss emellan urskiljas. I vissa fall låg deras intresse på att samspela med mig 

istället för med varandra . Genom observation av aktiviteten syns det väldigt tydligt 

att eleverna ville vara mig till lags och gärna valde att samspela med enbart mig för 

att få bekräftelse. 

 

Det var en förutsättning att eleverna kunde använda språket som verktyg för att vara 

delaktig i dessa aktiviteter. Språket kan enligt Hwang och Nilsson (2003) ses som ett 

verktyg för att delta i sociala sammanhang där konkreta dialoger sker. Då alla elever 

utom en använde sitt språk som verktyg i aktiviteterna anser jag att språket var 

tillgängligt för alla och att de besatt den språkliga nivå de behövde för att kunna delta 

i uppgiften. Genom att de fick flera tillfällen att använda sitt språk som verktyg 

utvecklades deras språk ytterligare. Hwang och Nilsson beskriver även språket som 

verktyg för tankeutveckling. Denna utveckling kunde ske när eleverna i dialog med 

sitt inre använde språket som verktyg. Jag gav eleverna chans att använda sig av den 

inre dialogen då de skulle reflektera kring vilka ord de inte förstod och också säga 

stopp när de hörde dessa ord. Resultatet visar på att eleverna efter en tid behärskade 

att föra detta inre resonemang och de gav mig även i uppgift att ibland återupprepa 

meningen så att de kunde säga vilket ord de inte förstod. Utifrån resultatet kan jag 

hävda att språket som verktyg var tillgängligt för alla men också utmanande på 

gruppnivå. De fick ta hjälp av varandra för att samspela i den konkreta dialogen men 

även för att kunna erövra den inre dialogen.  

 

Genom att erbjuda eleverna en ny typ av uppgift där flera olika instruktioner skulle 

beaktas och även ge dem verktyg för att medvetengöra deras språkliga förmåga hade 

jag som avsikt att utmana elevernas lärande. Orden som skrevs på tavlan var en 

grund för att introducera ordbanken och trots att alla elever inte var läsare ville jag 

utnyttja metoden för att visa dem hur det talade ordet kunde transkriberas till 

bokstäver. Jag valde också att använda mig av skriften för att de skulle bekanta sig 

med bokstävers funktion och därmed visa på en inlärning före utveckling (Svensson, 

1998).  

 

Min föreställning kring den närmaste utvecklingszonen grundade sig på att jag ser 

alla elever som kompetenta och att de i samspel med varandra kan lära ut och lära in. 

Jag kunde ana att de med hjälp av den närmaste utvecklingszonen skulle få möjlighet 

att utvecklas. Genom att några elever tidigare än andra förstod uppgiftens 

instruktioner kunde de hjälpa varandra med att vara delaktiga. Detta hävdar jag vara 

att de samspelade i en nära utvecklingszon.  

 

Den närmaste utvecklingszonen kunde senare i dessa grupper gestaltas genom att 

den mer kunniga eleven intog en ledarroll i den andra aktiviteten och fungerade som 

handledare och stöd för den/de andra eleverna i arbetet med gestaltandet av orden. 

Detta kan ses som kritiskt då det kan betyda att några elever inte var delaktiga eller 

inte fick möjlighet att vara delaktiga. Det kan även betyda att vissa elever hämmades i 
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sin delaktighet och sin utveckling då de valde att backa i uppgiften istället för att ta 

plats. 

5.2 Didaktisk reflektion kring delaktighet 

Elevernas delaktighet gestaltades på flera olika sätt i resultaten. Då de sa stopp på ord 

de inte förstod gjordes de delaktiga i sin egen språkliga utveckling. Gibbons (2002) är 

en förespråkare för ordbanksaktiviteter och hon hävdar vikten av att eleverna får ta 

ansvar och vågar fråga om saker de inte förstår. Genom att planera aktiviteter som 

går ut på att eleverna måste göra mig medveten kring vad de inte förstår tog jag 

tillvara på Gibbons tankar om lärande och utveckling. Om eleverna inte hade 

tydliggjort för mig vad det var de inte förstod hade inte aktiviteten genomförts så som 

jag planerat den. Eleverna medvetengjordes i sitt eget lärande och fick redskap för att 

både tänka kring vad de faktiskt kan och vad de behöver lära sig. Vidare kan detta 

verktyg vara effektivt i andra sammanhang för att eleverna ska kunna påverka sin 

utveckling och sitt lärande. Min strävan att eleverna skulle vara delaktiga uppfylldes 

på det stora hela då de ständigt bjöds in till att delta i aktiviteterna, genom spontana 

diskussioner och dialoger. Eleverna lyssnade på varandra och den som talade fick 

känna sig respekterad och lyssnad på, vilket är att vara delaktig enligt Eriksson 

(2009). 

 

Det kan finnas flera olika orsaker till att en elev valde att inte delta och inte ville vara 

med i diskussionerna, men jag vill framhäva rätten till att inte delta istället för att gå 

in på orsaker. Om en elev väljer att vara passiv ska man som lärare acceptera detta då 

alla elever har rätt till delaktighet, även i beslutet att delta eller inte delta (Berhanu 

och Gustafsson, 2009). Utifrån den aspekten valde jag att inte ”pusha” denna elev för 

mycket i att vara delaktig, utan såg det som ett aktivt val där hen valde att inte delta. 

För att kunna göra denna avvägning krävdes också att jag som lärare hade en relation 

till eleverna och kunde göra en bedömning om när jag skulle sluta pusha hen.  

5.3 Didaktisk reflektion kring elevernas språkförståelse 

I resultatet påvisas det att elevernas språkliga förståelse gestaltades. I och med att 

eleverna sa stopp på de ord de faktiskt inte förstod, tolkar jag att boken var vald 

utifrån en mer avancerad språklig nivå än den som var elevernas aktuella, vilket 

enligt Fridolfsson (2008) är en bidragande faktor till utveckling av elevernas 

språkliga förståelse. Vidare kan också tyckas att eleverna fick tillfälle att tillgodogöra 

sig dessa ord och begrepp då de fick höra dem i ett sammanhang vilket också enligt 

Fridolfsson har en stor betydelse för elevers ordförrådsutveckling. Eleverna visade 

förmågan att bygga egna sammanhang kring orden trots att de hade svårt att 

redogöra för ordets betydelse. Det kan tolkas som att elevernas aktuella språkliga 

förståelse inte räckte för att förklara dessa ord men genom gestaltningen av orden i 

aktivitet två visade många elever att de kunde förstå ordets betydelse om de fick stöd 

av konkreta material. Vidare fick de också i det andra momentet samspela både med 

en vuxen och med en eller två kamrater. Detta var att ta stöd av den närmaste 

utvecklingszonen då elever i interaktion med mer kunniga människor kan erövra 

kommande utvecklingszon. Genom att få möjlighet att dels bli handledd av en vuxen, 
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vilket bygger på ett ömsesidigt ansvar att lösa uppgiften, men även möjlighet till 

kamratstöd gav eleven förutsättningar att utvecklas (Svensson, 1998). Detta kan ha 

varit av betydelse då de i den andra aktiviteten inte hade några större problem med 

att gestalta orden och i diskussion med varandra skapade en förståelse kring dem. 

 

Vidare kan jag dra slutsatsen att eleverna hade lättare att gestalta orden med konkret 

material än att gestalta dem med hjälp av språket som verktyg. De hade även lättare 

att föra resonemang kring ord som de hade en förkunskap kring vilket syns i 

diskussionerna kring ordet krångligt och passagerare. I diskussionen kring ordet 

krångligt syns det att eleverna har svårt att förklara vad ordet betyder men de kan 

använda sig av det och sätta in det i en mening. Diskussionen blev inte lång och det 

var korta resonemang. Det var inte heller många elever som spann vidare på de 

tidigare resonemangen. Ordet passagerare öppnade upp för en helt annan diskussion 

och eleverna var engagerade och ville framföra sin åsikt. Passagerare gav även fler 

elever tillträde i diskussionen.  

6 Diskussion 

I och med att jag har velat utveckla och utmana den traditionella högläsningen 

utifrån rådande styrdokument anser jag att detta mål är uppfyllt. Det går att högläsa 

på andra sätt än det traditionella. Högläsning med ordbank är bara ett av alla de sätt, 

och jag hoppas att mitt utvecklingsarbete lägger grund för en utveckling av 

högläsningen och att andra lärare eller studenter kan finna andra vägar att gå när det 

gäller att utmana högläsningen.  

 

Jag vill poängtera att den traditionella högläsningen är viktig för elever och att den 

högläsningsformen också bör finnas som undervisning för att arbeta med det 

språkutvecklande uppdraget varje lärare har ansvar för.  Samspelet var betydelsefullt 

för den här gruppen då eleverna samspelade både med varandra och med mig som 

lärare. Detta kan ses som ett resultat av ett långt arbete under höstterminen med ett 

tillåtande klimat och ett gott värdegrundsarbete. Aktiviteterna är beroende av ett 

förarbete kring det sociala klimatet i gruppen. Det kan vara svårt att genomföra en 

samspelande och deltagande aktivitet utan att ge gruppen förutsättningar för detta. 

Det betyder att det var betydelsefullt att eleverna var vana vid en demokratisk ledare 

och att de var vana att samspela med varandra. Samspelet gick som jag hade tänkt 

mig och eleverna var väldigt aktiva i dialog med varandra. De utvecklades i samspelet 

och jag kunde se att de genom att spinna vidare på andras argument eller rentav 

återupprepa dem påbörjade eleverna en utveckling. Detta innebar också att jag hade 

kunskap om hur eleverna brukar agera och att jag hade en uppfattning kring deras 

utvecklingsnivå. Många elever ville samspela och genom att kunna återupprepa 

någon annans argument kunde de på ett säkert sätt bli en del av det sociala 

samspelet.  

 

Genom att kombinera högläsning med ordbank kunde jag urskilja delar av elevernas 

språkliga förmåga, men denna aktivitet tillät även samspel och delaktighet. 
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Ordbanksarbetet uppmuntrade även eleverna till att använda språket som verktyg för 

egna tänkande.  

6.1 Metoddiskussion 

Genom att göra ett utvecklingsarbete kunde jag studera vad som hände utifrån de 

aktiviteter jag valde att genomföra och få en djupare förståelse för vad som hände. 

Det jag saknar i studien är elevernas tankar och reflektioner kring uppgiften och 

därmed hade jag kunnat kombinera observationer med intervjuer om det hade 

funnits mer tid att nyttja. 

6.2 Kritisk granskning av min roll 

Eftersom jag genomförde detta utvecklingsarbete var det viktigt för arbetet att jag 

intog ett kritiskt förhållningssätt till mig själv. Mitt syfte var att utmana och utveckla 

den traditionella högläsningsstunden. I mitt sätt att högläsa utmanade jag den 

tidigare högläsning eleverna var vana vid och de fick stärkas i sin roll som delaktiga 

elever.  

 

Något att också beaka var det faktum att jag som ensam ledare skulle dokumentera 

och även handleda eleverna i den andra aktiviteten. Då eleverna arbetade i par och en 

trio i olik rum var det svårt för mig att följa deras resonemang i sin helhet och även 

att observera aktiviteten utifrån den första ordningen med hjälp av inspelat material.  

 

Då jag genomförde detta utvecklingsarbete på den plats där jag har min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag kunnat skapa en god relation till eleverna och 

vi hade tidigare byggt upp ett samspel vid andra undervisningssituationer. Detta 

påverkade resultatet i den mån att jag med största sannolikhet inte hade fått ett 

identiskt resultat om jag genomfört utvecklingsarbetet på okänd mark med elever 

som jag inte byggt upp en relation med. Denna aktivitet byggde på att eleverna skulle 

våga säga till när de inte förstod ett ord som de hörde i texten, de skulle våga säga att 

de inte förstod och i denna elevgrupp som jag byggt upp ett förtroende med gick det 

bra. Hade jag befunnit mig i en annan elevgrupp där jag inte byggt ett förtroende eller 

en relation till hade denna aktivitet varit riskabel då eleverna ska våga visa sina 

brister för någon de inte känner. Därmed hade aktiviteterna, i en elevgrupp jag inte 

känner, med största sannolikhet inte uppmuntrat till samspel och delaktighet.   

6.3 Konsekvenser för verksamheten 

Detta utvecklingsarbete är av relevans för verksamheten, då jag hävdar att den 

traditionella högläsningen inte är utformad utifrån rådande styrdokument och den 

elevsyn som ska prägla verksamheten idag. Det går att utveckla högläsningen och 

använda den som undervisningsmetod och med hjälp av detta arbete kan det inte ses 

som omöjligt. Därför anser jag att den traditionella högläsningen behöver varvas med 

en mer utmanande högläsning som kan ske på olika sätt och detta utvecklingsarbete 

skildrar bara ett av många sätt att förändra högläsningen på. Det ska högläsas men 

högläsningen bör planeras och utvärderas.  
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En annan konsekvens för verksamheten kan vara de ekonomiska fördelar som skapas 

då läraren väljer att byta ut läromedel som är tänkta att utveckla elevernas ordförråd 

mot just högläsning med ordbank. Genom att arbeta på detta sätt används en 

högläsningsbok till skillnad mot en läromedelsbok som till exempel Veckans Ord av 

Marianne Billström och Ulla Widmark. Vid arbete med just detta läromedel krävs att 

varje elev har ett eget exemplar, vilket blir kostsamt.  

 

Min framtidsvision är att fler lärare ska ha ett intresse och ett engagemang för att 

vilja utmana den traditionella högläsningen och därmed kan högläsningen i 

framtiden planeras och utvärderas i anknytning till rådande styrdokument. Jag anser 

att högläsningen ska vara en stund för samspel och interaktion med utveckling i 

fokus. Därmed är det alltid viktigt att lärare utgår från styrdokument och förhåller sig 

kritiskt till traditioner för att kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. Som lärare är 

det betydelsefullt att ständigt reflektera kring vad jag gör och varför för att kunna 

utvecklas.   

6.4 Nya forskningsfrågor 

Jag skulle, utifrån detta arbete, vilja gå ut och studera hur lärare högläser idag på en 
mängd svenska skolor. Vidare vore det intressant att se om lärare arbetar med 
ordbanker i andra sammanhang och i sådana fall vilka. Det vore även intressant att se 
hur man kan arbeta på detta sätt i de högre årskurserna.  

6.5 Slutsats 

Jag upplevde att det fanns möjlighet för utveckling av högläsningsprocessen och att 

en kombination av högläsning och ordbank uppmuntrade elevers delaktighet och 

samspel vilka kan ses som två betydelsefulla faktorer för språkutveckling. Därmed vill 

jag dra slutsatsen att det går att kombinera två undervisningsmetoder för att utveckla 

högläsningen utifrån Lgr 11 och ett sociokulturellt perspektiv. Denna metod 

uppmuntrar samspel och delaktighet hos eleverna och ger möjlighet att utmana deras 

språkliga förmåga. Det är dock en förutsättning att det är din elevgrupp, dina elever 

och din verksamhet som metoden genomförs i.  
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Bilaga 1 

 
Planerad högläsning för språkutveckling 
Hej 
Jag är en student från Mälardalens högskola som går sista terminen på 
lärarprogrammet mot de yngre åldrarna. Den här terminen ska jag skriva ett 
utvecklingsarbete kring högläsning som en planerad aktivitet med mål att elever får 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse. Detta kommer att ske 
genom ett antal planerade högläsningsaktiviteter i verksamheten. Jag kommer även 
att observera dessa aktiviteter med hjälp av ljud och videoinspelning.   
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att bara jag som 
student kommer att ta del av materialet men studien kommer att visas för andra. Alla 
elever som deltar i aktiviteterna är anonyma. Det är frivilligt att delta i studien.  
För att era elever ska få deltaga i planerade aktiviteter i verksamheten behöver jag ert 
samtycke. 
 
Vid funderingar kontakta mig! 
Vänliga hälsningar  
Karolina Ruth 
krh10003@student.mdh.se 
 
 

 
 Ja, jag godkänner att mina elever deltar i studien. 
 
 Nej, jag vill inte att mina elever deltar i studien. 
 
Elevens namn:________________________________________________ 
 
Underskrift 
Vårdnadshavare 1:_____________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2:_____________________________________________ 
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Bilaga 2 

Lokal pedagogisk planering 
En lokal pedagogisk planering för aktiviteterna inom arbetsmomentet som innefattar 
högläsning utifrån delaktighet, samspel och språkliga förståelse.  Planeringen 
innefattar två aktiviteter och de mål som sätts upp är inte uppnåendemål utan 
strävandemål. 
 
Förankring i läroplanens första del 
I läroplanens första del, (Utbildningsdepartementet, 2011) [Lgr 11], står det att 
skapande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, vilket är en 
utgångspunkt i detta arbete med elevers språkliga förståelse. Skolan ska stödja 
elevens tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ska även stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta med andra. 
 
Dessa aktiviteter ska medföra att eleverna: 

 Stimulerar kreativitet, nyfikenhet och självförtroende  

 Stimulerar viljan att pröva egna idéer och lösa problem 

 Prövar olika uttrycksformer, som skapande i bild, text och form 

 Utvecklar sitt ordförråd och sin språkliga förmåga 

 Prövar att samarbeta med andra elever 
 

Förankring i läroplanens andra del 
Innehållet i detta arbetsområde ska medföra att eleverna börjar att erövra dessa 
kunskaper som ska genomsyra hela grundskolan: 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 Kan ta del av många olika uttrycksformer 
 

Konkretisering av några av läroplanens övergripande mål 
Efter detta arbetsområde ska varje elev påbörja en utveckling inom: 

 Att skapa en förståelse att språket utvecklas i samspel med andra 

 Att vara medveten om sin språkliga förmåga  

 Arbeta i grupp 

 Våga testa sina egna idéer och tankar 

 Använda olika uttrycksformer 
 

Arbetsformer 
Eleverna kommer att få lyssna till högläsning i helgrupp och därmed också delta i en 
helgruppsdiskussion. De kommer även få arbeta i smågrupper om två eller tre 
personer i varje grupp. De kommer att få använda sig av valfri uttrycksform i sitt 
arbete med olika ord. 
 
Dokumentation och utvärdering 
Aktiviteterna kommer att dokumenteras med hjälp av filminspelning för att kunna 
utvärderas. Därmed dokumenteras även elevernas olika uttrycksformer. 
 

 


