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1 Inledning  

Nationalencyklopedin (Högläsning, u.å.) definierar högläsning som att läsa en text högt för 

åhörare. Följande arbete belyser hur hemmets och skolans högläsning påverkar barns 

läsförståelse. Arbetet inriktas mot barn i grundskolans första skolår med bakgrund från barns 

tidigare år. I arbetet tas boksamtalets betydelse under högläsningen upp och vad 

föreställningsvärldar är och hur de används. 

Valet av ämnesinnehåll i arbetet grundar sig i ett intresse kring olika arbetsmetoder med 

högläsning som jag fick uppleva under min VFU. Arbetet tar upp en del av vad lärare och 

föräldrar bör arbeta med och tänka på för att bidra till ökade förutsättningar för barns 

läsförståelse. I en undersökning av PISA1 år 2012 uppmärksammades avsevärt försämrade 

resultat i läsförståelse. Jämfört med första undersökningen av PISA 2000 har Sverige fått 

försämrade resultat i läsförståelse. Barn som är lågpresterande har mest förvärrade resultat 

enligt Skolverket (2013). Fredriksson & Taube (2012) drar slutsatsen utifrån en undersökning 

i PIRLS2 att unga generellt läser för att lära och för nöjets skull. PIRLS undersökning av hur 

god läsförmågan är hos svenska elever i årskurs 4 visar att läsförmågan är god i ett 

internationellt perspektiv. Men en tydlig skillnad har visat sig i provresultaten i läsning mellan 

2001 och 2011, där en nedgång har kunnat påvisas redan före 1991. Resultaten, både från 

PIRLS 2011 och PISA 2009, visar tecken på en fortsatt nedgång och den börjar redan i de 

tidiga årskurserna. I ett samarbete med Junibacken år 2012 redovisar Läsrörelsen (2013) en 

undersökning. Resultatet i undersökningen visar att enbart 35 % av föräldrar med barn i 

åldrarna 0-9 läste för sina barn varje dag, detta bör jämföras med år 2003 när 74 % läste för 

sina barn.  

Genom arbetet kommer jag använda mig av begreppet barn för att inkludera skolans elever 

och barn i hemmet. Barn är enligt FN:s Barnkonvention (2015) en individ som ännu inte fyllt 

18 år. Med begreppet högläsning syftar jag på texter som läses högt som någon annan tar del 

av. Läsare är föräldrar, lärare eller någon övrig vuxen som har god kunskap i läsning.   

                                                
1 PISA- Programme for International Student Assessment 

2 PIRLS- Progress in International Reading Literacy Study 
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2 Syfte 

Mitt syfte i detta arbete är att undersöka hur hemmets och skolans högläsning påverkar barns 

läsförståelse i grundskolan upp till 12 år.  

2.1 Frågeställningar 

• Hur påverkas barns läsförståelse av högläsningen i hemmet och i skolan? 

• Hur påverkar samtalet kring högläsning barns läsförståelse?  

• Hur kan barns läsförståelse stärkas med hjälp av föreställningsvärldar?  
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3 Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs definitionen av högläsning och högläsningens användning i hemmet 

och i skolan. Vidare beskrivs vad föreställningsvärldar är och när de används samt hur 

läsförmågan utvecklas och hur läsförståelsen kan öka. Lärarna har skyldighet att förhålla sig 

till styrdokument som jag kommer redovisa i arbetet.  

3.1 Högläsning  

”Högläsningen är inte att tala. Högläsningen är att tala skriftlikt.” (Körling, 2012, s.6) Med 

hjälp av högläsningen får barnen rikliga möjligheter att utveckla ordförrådet. När föräldrar 

läser sagor och berättelser för sina barn får de höra ord och se bilder som de inte får möjlighet 

till i vardagliga situationer (Dejke, 2006). Dominković, Eriksson & Fellenius (2006) menar att 

böckernas språk skiljer sig från det vardagliga talspråket vilket bidrar till ett bredare 

ordförråd. Körling (2012) skriver att högläsningsstunden är mer än bara bokens innehåll, den 

ger möjlighet till att samtala, fråga och tänka under högläsningen. Lundberg (2007) anser att 

högläsning är viktigt för barnets språkutveckling och dessa bör därför få lyssna på högläsning 

dagligen. Körling (2012) menar att högläsningen inte enbart bör bli ett projekt för barnens 

skolgång och framtid, utan att föräldern dessutom är en viktig del i barnets kommande, 

pågående och fortsatta läsutveckling (Körling, 2012).  

Att läsa högt för barnen i skolan är ett sätt för dem att höra bokstäverna som blir till ord vilket 

bidrar till inlärningen av bokstäverna (Blomqvist & Wood, 2006). Stensson (2006) menar att 

högläsning i klassen bidrar till en gemensam upplevelse och ett gemensamt språk. 

Högläsningen bör ske när barnen är utvilade och pigga, dock behöver det inte alltid betyda att 

alla barn hänger med ändå. Ibland beror det på bokvalet, men det kan även innebära att barnen 

inte häger med på grund av problem med språket (Stensson, 2006). ”Om man nu tycker att 

högläsning är viktigt måste man vara medveten om svårigheterna och komma fram till 

metoder så att man får alla eleverna med sig.” (Stensson, 2006, s.121)  

Högläsning bör inte användas som tid för vila och avkoppling utan ska ses som en process där 

skapandet av mening står i centrum, där stor betydelse ligger på läsaren arbete (Stensson, 

2006). Dominković et al. (2006) anser däremot att högläsning blir en stund för barnen där de 

kan koppla av, samtidigt är det ett tillfälle som undermedvetet bidrar med kunskap. Edwards 

(2008) belyser vikten av att högläsning i skolan har speciellt stor betydelse för barn som har 



 

7 

 

föräldrar med annat modersmål, eftersom det kan vara den enda gången de får höra hur 

språket verkligen låter i lättflytande läsning.  

Lundberg (2007) belyser att alla sidor inom läsningen samspelar, vilket visar vikten av att alla 

behövs för att få en lyckad läsutveckling. När barnet når en viss säkerhet i läsningen kan 

hastigheten i läsningen öka. Säkerhet i läsningen bidar även till en bättre läsförståelse, då 

barnet kan lägga energi på att förstå det som läses istället för att bara fokusera på läsningen 

(Lundberg, 2007). För att utveckla läsförståelsen i läsningen är det viktigt att barnet får 

reflektera över texten, barnet kan då sammanfatta, ställa och svara på frågor, reda ut vad 

texten säger och förutsäga vad som ska ske (Frost, 2009). 

3.2 Föreställningsvärldar  

”Att läsa högt för klassen varje dag är ett sätt att öppna berättelsen och dess 

föreställningsvärldar och kanske hjälpa en del barn in i bokvärlden.” (Stensson, 2006, s.120) 

Langer (2005) använder begreppet föreställningsvärldar efter Langers (1995) engelska 

begrepp envisionment. Langer (2005) menar att föreställningsvärldar är den värld av 

förståelse som läsaren och lyssnaren skapar när de upplever en text. Föreställningsvärldar 

finns i barnens sinnen som utifrån en text uppfattas olika mellan olika personer utifrån deras 

kulturella erfarenheter (Langer, 2005). När barn läser, skriver eller talar fylls tankar av 

föreställningsvärldar som en dynamisk uppsättning av sammanlänkade idéer, bilder, frågor, 

förväntningar, argument och förmågor. Föreställningsvärldar är inte enbart det barnet har 

förståelse för utan även alla tillfälliga antaganden som barnet inte förstår (Langer, 2005). 

Föreställningsvärldar är enligt Langer (2005) i ständig förändring eller i ett tillstånd där 

möjlighet till förändring finns och kan förändras och utvecklas ytligare när som helst. 

”Föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och erfarenhet” 

(Langer, 2005, s.24).  

Dominković et al. (2006) anser att när en bok läses kan de som lyssnar föreställa sig hur 

personer, miljöer och hur föremål ser ut i boken genom att skapa inre bilder. De använder 

begreppen inre bild eller den mentala bilden för att beskriva en föreställningsvärld. ”När man 

läser en bok eller hör en berättelse får man vanligtvis en inre bild av hur personerna i boken 

eller berättelsen ser ut, liksom av miljön där händelsen äger rum” (Dominković et al., 2006, 

s.12). Detta styrs oftast av den mentala bilden, men även personens handlingar påverkar 

föreställningarna som Langer (2005) benämner som föreställningsvärldar (Dominković et al., 
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2006). Dominković et al. (2006) anser att bokens innehåll bidrar till en ökad fantasi i 

skapandet av nya inre bilder. 

Föreställningsvärldar likställer Langer (2005) med ett möte med en ny människa. Då startar 

byggandet av en föreställningsvärld om vem personen är genom att använda sig av 

informationen som finns, dvs. utsidan. Personens kläder, ålder och kroppsspråk utstrålar en 

information om vem individen kan vara. Utifrån den informationen skapas en förutfattad 

mening och en föreställningsvärld byggs upp (Langer, 2005).  

Langer (2005) utgår från fyra faser för att utveckla föreställningsvärldarna. Faserna följer inte 

en ordningsföljd utan de kan användas i en obestämd ordning och kan återkomma. Första 

fasen handlar om att samla kunskap och förflyttas från ett ovanifrånperspektiv till att kliva in i 

en föreställningsvärld. Fasen börjar med att föreställningsvärldar utvecklas utifrån tidigare 

kunskaper och erfarenheter. I den andra fasen handlar det om att befinna sig i och röra sig 

genom en föreställningsvärld. Känslor, motiv, orsaker och relationer sätts i förhållande till 

tidigare erfarenheter och använder ny information för att fördjupa. I den tredje fasen tas ett 

kliv ut för att reflektera över tidigare kunskap. I den sista och fjärde fasen kliver man ut ur 

föreställningsvärlden och sätter det i perspektiv till nya upplevelser, samt analyserar 

betydelsen i texten och kritiserar det som lästs (Langer, 2005). 

3.3 Samtal under högläsning 

Chambers (1998) anser att boksamtal är något där entusiasm, frågor och olika upptäckter om 

och i böcker utbyts. Böcker kan diskuteras på olika vis beroende på var och hur personen har 

läst den. Chambers (1998) anser att ett samtal bygger på tre ingredienser; utbyta entusiasm, 

utbyta frågetecken och utbyta kopplingar. Samtal är viktigt för att behålla intresset hos barnen 

för att läsa långa högläsningsböcker. Boksamtal menar Chambers (1998) är när någon har läst 

en bok och vill berätta om den, om det finns frågor eller svårigheter kring boken eller för att 

utbyta kopplingar och sammanhang om bokens innehåll. För att barnen ska få möjlighet till 

reflektion och bli medvetna om vad texten handlar om anser Stensson (2006) att läsare bör 

stanna upp och bjuda in till samtal. I Lyckas med läsning (2001) påpekas det att högläsningen 

blir mer givande om läsaren och eleverna samtalar och diskuterar de böcker de läser. Barnen 

kan genom det se sambandet mellan språkljud och tecken och mellan orden och deras 

innebörd. Utifrån det får de en ökad kunskap för sitt lärande och hur språket fungerar (Lyckas 

med läsning, 2001). Dominković et al. (2006) anser att boksamtal är viktigt för barnens läs- 
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och skrivutveckling och bör därför användas i barnens tidiga åldrar. Samtal om böcker bör 

vara i mindre grupper eller i par, då det i större grupp kan vara svårt att skapa en samtalsstund 

som är givande för alla (Dominković et al., 2006). 

3.4 Styrdokument 

I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) skrivs det fram att språket är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjligheter till att utveckla och använda sitt språk på ett rikt och nyanserat sätt. För att kunna 

förstå och verka i ett samhälle är det viktigt att ha ett varierat och brett ordförråd. Intresset för 

att läsa och skriva ska stimuleras i undervisningen genom att elever får möta och få kunskap 

om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I Kommentarmaterialet för 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) framhävs vikten av att ge eleverna möjligheter att 

upptäcka glädjen med att läsa och med hjälp av litteratur förflyttas i tid och rum. När elever 

möter olika typer av texter ger det möjlighet att utveckla förståelsen för omvärlden och den 

egna identiteten (Skolverket, 2011a; 2011b).    

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

framförs det att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande. Skolan ska ge 

eleverna trygghet och gemenskap som bidrar till livslång lust att lära. Skola och 

vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevers skolgång. De ska tillsammans skapa 

goda möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Både i hemmet och 

i skolan har språket enligt Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) 

stor betydelse för utvecklingen av tänkandet och lärandet.  
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4 Metod  

Syftet var att ta reda på hur högläsning påverkar barns läsförståelse, vilken påverkan samtalet 

hade och hur föreställningsvärldar kan användas. I förhållande till syftet har jag genom olika 

sökningar med sökord fått fram en del relevant och en del mindre relevant material till 

litteraturanalysen.  

4.1 Materialinsamling 

Vid materialinsamlingen användes olika sökord för att få fram artiklar samt avhandlingar som 

var aktuella för ämnet. De svenska sökorden som användes var: högläsning, tidiga skolår, 

föreställningsvärldar, läsförståelse, boksamtal och läsa högt. Eftersom de svenska sökorden 

inte gav tillräckligt med relevanta sökresultat sökte jag efter internationella källor som gav ett 

bredare urval och fler artiklar att välja mellan. De engelska sökord som användes var: read 

aloud, early school years, primary school, child, reading, comprehension, envisionments och 

strategies. 
 

Söktjänster som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var databasen Education 

Resources Information Center [ERIC], Jönköpings högskolebiblioteks söktjänst Primo, 

databasen ArtikelSök, Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA], PsycINFO och Google scholar. 

Valet av söktjänst baserades på att databaserna antingen är inriktade på pedagogik, didaktik 

eller olika perspektiv på lärandet som var väsentligt för arbetet. 
 

När jag sökte i ERIC använde jag mig av thesaurus för att kunna få ett bredare resultat inom 

ämnet. Det gjorde att jag kunde få fram liknande sökord som passade till ämnet. Jag fick fram 

ord som: reading strategies, childrens literature, reading improvement och reading aloud to 

kids. I vissa fall påträffades artiklar i Google scholar som jag inte hade behörighet till, men 

genom att söka efter samma artikel i Primo kunde jag från högskolans nätverk använda mig 

av det ändå.  
 

Vid påträffade källor utfördes även kedjesökningar med utgångspunkt från referenslistor, 

författarsökningar och ord med likartad betydelse som tidigare använda sökord. På högskolan 

i Jönköpings bibliotek lånade jag böcker till bakgrunden (kap. 3) och sökte på samma hylla 

efter relevant material till resultatdelen. När böckerna hänvisade till en referens sökte jag upp 

den och granskade för att få ytligare information.  
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4.2 Kriterier för inklusion  

Artiklarna skulle inkludera och beröra högläsning både i skolan och i hemmet	  eftersom jag 

ville ta reda på om det finns någon koppling. Till en början inriktades sökningarna mot 

förskoleklass- årskurs 1 men utifrån sökningarna framkom fler aktuella och relevanta träffar 

med barn som ännu inte har börjat förskoleklass och elever som var upp till 12 år. Dock 

exkluderades spädbarn i undersökningen då jag ansåg att det inte var relevant för arbetet. 

Arbetets syfte var att undersöka hur högläsningen påverkade elevens läsförståelse, hur 

högläsningen kunde stimuleras i hemmet och hur intresset vidareutvecklas i skolan. Artiklarna 

skulle belysa barnets utveckling av läsförståelsen kring högläsning, samt vilken påverkan 

samtalet och föreställningsvärldar hade. Ett kriterium var att studera internationella artiklar 

för att få ett bredare utbud och ökad tillförlitlighet för resultatet.	   	  Samtliga artiklar som 

inkluderades skulle vara publicerade under 2000-talet för att beröra aktuell forskning, med 

undantag för två artiklar som är publicerade 1995 och 1998. För att sökresultatet skulle 

inkluderas skulle åldern på barnen vara mellan 3-12 år. Sökresultatet skulle vara oberoende av 

om det var svenska som första eller andraspråk. Övervägande internationella artiklar är 

skrivna utifrån en engelsklektion där engelska är elevernas förstaspråk. Detta har jag valt att 

likställa med svensklektionerna.  

4.3 Urval 

Efter materialinsamlingen hade jag totalt funnit tre avhandlingar och 17 vetenskapliga 

artiklar, men bara tio av 17 vetenskapliga artiklar användes. Texterna uppfyllde kriterier för 

arbetet genom att belysa högläsningens påverkan av barns läsförståelse, samtalet eller 

föreställningsvärldarnas påverkan. Målet med materialinsamlingen var att hitta relevant och 

aktuell forskning som behandlar området. De vetenskapliga texterna skulle belysa hur 

högläsningen påverkar barns läsförståelse, vilken betydelse samtalet och föreställningsvärldar 

har för att bidra till barns läsförståelse.  

4.4 Materialanalys 

För att ta reda på ifall de vetenskapliga texterna är relevanta eller inte har jag läst, jämfört och 

granskat skillnader och likheter. Materialet skulle beröra något av kriterierna som togs upp i 

kapitlet för inklusion, då texterna kunde vara relevanta. I översikten för analyserat material (se 

bilaga) redogörs för texternas syfte, metod och resultat. Genom att skriva in texterna i 

översikten gav det en bättre bild av texternas skillnader och likheter. 
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5 Resultat 

I resultatet presenter jag hur högläsning påverkar barns läsförståelse. Vidare beskrivs 

vilken betydelse samtalet har under högläsningen. Avslutningsvis presenteras hur 

föreställningsvärldar kan användas i samband med högläsningen och vilken påverkan 

det har för barns läsförståelse.   

5.1 Högläsningen 

Swanson et al. (2011) menar att med hjälp av högläsning ökar ordförrådet, läsförståelsen, 

språket och den fonologiska medvetenheten. För att öka barnens ordförråd i skolan behöver 

läraren ha ett brett och varierat språk i klassrummet (Swanson et al., 2011). Saracho & 

Spodek (2009) anser att med hjälp av högläsning främjas barnets språk- och läsutveckling, 

barnet utvecklar även en medvetenhet om hur en berättelse är strukturerad. Dessutom menar 

Tjernberg (2013) att högläsning bygger upp barns ordförråd och utvecklar läsförståelsen. 

 

I skolan ses högläsning ofta som något läraren gör om det finns tid över eller för att barnen 

ska bli lugna (Gayle, 2008). Läsning i hemmet sker enligt Ivarsson (2008) oftast när barnet 

ska sova eller om barnet själv ber om att bli läst för. Generellt är det då innehållet i texten som 

är i fokus, medan fokus på språkets form inte är lika stort (Ivarsson, 2008). Läs- och 

språkutveckling är en process som enligt Leland (2013) startar när barnet börjar bli medveten 

om världen. De vuxna i hemmet bör därför vara medvetna om hur stor påverkan högläsning 

har på barnets läs- och språkutveckling redan från småbarnsåren (Leland, 2013). Roberts 

(2013) menar att samspelet ökar betydligt mellan den vuxne och barnet när de läser 

tillsammans om den vuxne tydliggör texten, återkopplar till barnets erfarenheter och ger det 

stöd under läsningen (Roberts, 2013). Alla barn som börjar läsa tidigt har enligt Ivarsson 

(2008) fått mycket stöd hemifrån när föräldrarna har läst för dem och svarat på barnets frågor 

under läsningen.  

 

När läsaren inte lägger någon vikt vid att samtala om textens form och innehåll gör det att 

högläsning oftast ses som en social aktivitet som ger gemenskap och samvaro. Detta betyder 

inte att högläsning inte är meningsfull under barnets tidiga år, utan att högläsning kan ge 

mycket mer än bara gemenskap och samvaro (Ivarsson, 2008). När en förälder läser för sitt 

barn bidrar det till barnets språkutveckling (Han & Neuharth-Pritchett, 2014). Corrigan (2010) 
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påpekar att barn som hör ett varierat språk i hemmet förutsägs ha ett större ordförråd i 

grundskolans år 1-3. Genom högläsning blir barnen medvetna om hur en berättelse är 

strukturerad, hur språket i berättelsen bör vara och hur texten bör läsas (Saracho & Spodek, 

2009). 

 

Leland (2013) anser att varje enskild elev behöver veta vad som krävs av dem för att nå 

framgång i sitt läsande. Barnen behöver kunskap och färdighet om vad läsning är och inte 

bara hur de ska läsa ord för ord. Läsaren har ett stort ansvar för barnens läsning och hur den 

utvecklas. Det är därför viktigt att kunna olika metoder som bidrar till en framgångsrik 

utveckling av läsförståelsen i klassrummet. Läsare behöver ha i åtanke att alla barn i ett 

klassrum har olika behov och att de kräver olika metoder för att kunna nå målet i 

läsutvecklingen (Leland, 2013).  

 

Han & Neuharth-Pritchett (2014) menar att lärare kan hjälpa föräldrarna med hur de kan 

använda högläsningen för att stödja barnets utveckling. Föräldrar och lärare kan tillsammans 

utifrån barnets läsförmåga och kunskaper använda högläsning så att utvecklingen sker på 

barnets villkor (Han & Neuharth-Pritchett, 2014). Även Ivarsson (2008) anser att skolan och 

hemmet kan samarbeta genom att delge vad de gör för att stödja barnets läsutveckling. Om 

barnet upplever att högläsningen i skolan och hemmet sker på liknande sätt och att målen är 

likvärdiga får barnet mer tillförlit till sitt fortsatta lärande (Ivarsson, 2008). Hemmets 

delaktighet är viktig i barnets läsutveckling anser Büyüktaşkapu (2012). Skolan och läraren 

bör inte enbart stödja klassens aktiviteter för att utveckla barnens läsförmågor, utan även 

stödja familjens högläsningsaktiviteter. Stödet från läraren uppmuntrar och ökar familjens 

medverkan i barnens läsutveckling (Büyüktaşkapu, 2012).  

5.2 Samtalets betydelse 

Jönsson (2007) anser att det viktiga inte är vad läsaren läser utan vad syftet med högläsningen 

är. Enligt Swanson et al. (2011) är att samtala i samband med högläsningen en metod som 

stödjer barns utveckling av läsförståelsen. Saracho & Spodek (2009) och Ivarsson (2008) 

anser att genom diskussioner och att samtala i samband med högläsningen främjas barnets 

språkutveckling och läsförståelsen. Samtalet bidrar till ökad läsförståelse, ett större ordförråd, 

ökad fonologisk medvetenhet och en förståelse för skillnader mellan bokstäver, ord och 

skiljetecken (Swanson et al., 2011). Tjernberg (2013) menar att samtalen är betydelsefulla ur 
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ett specialpedagogiskt perspektiv, då barnen som har svårt att läsa och skriva får en möjlighet 

att lyckas muntligt. Jönsson (2007) lyfter kommunikationens och samtalets vikt för barnens 

lärande. Genom samtalet får barnen möjlighet att möta sina egna och andras tankar och 

föreställningar. För att högläsning ska bli meningsfull anser Santoro et al. (2008) att det inte 

räcker med att enbart läsa högt, utan barns resultat stärkts positivt genom högläsning med 

textbaserade diskussioner och förståelsestrategier (Santoro et al., 2008).  

 

Santoro et al. (2008) menar att läsaren bör stanna upp under läsningen av boken, dels för att 

låta barnet diskutera och identifiera huvudpersonerna och dels för att fråga vad barnet 

baserade sin förutsägelse på. Samtalet om boken börjar innan själva läsningen och efter 

läsningen analyseras boken tillsammans i gruppen. Först identifieras boken genom att man för 

en dialog om innehållet och titel för att skapa ett intresse hos barnen, vilket gynnar barnens 

engagemang under samtalet (Santoro et al., 2008). Ivarsson (2008) anser att föräldrar bör 

fungerar som ett stöd när de besvarar frågor som barnen har om texten. Diskussioner om 

texten som barnet och föräldern har tillsammans ger goda möjligheter för barnet att få en 

bättre förståelse av texten (Ivarsson, 2008). Swanson et al. (2011) skriver att barn med läs- 

och skrivsvårigheter kan förbättra sin läskunnighet genom samtal i samband med 

högläsningen eftersom de inte behöver fokusera på språkets uppbyggnad (Swanson et al., 

2011).  

 

Jönsson (2007) anser att högläsningstillfällena bör följa ett regelbundet mönster med korta 

samtal före och efter läsningen. Läsaren bör dock se till att helhetsupplevelsen inte försvinner 

genom längre avbrott med samtal under lässtunden (Jönsson, 2007). Om barnen har fått 

påverka valet av bok påstår Gayle (2008) att barnen har lättare att koncentrera sig på 

läsningen och att det ökar deras vilja att vara mer aktiv i samtalet. Ivarsson (2008) menar att 

barnets intresse och motivation är en viktig del i om barnet vill lära sig läsa och skriva. Gayle 

(2008) påstår att det även är lättare för barn att lyssna och förstå texten om de kan relatera till 

den och vara med i samtalet. Barnet har då lättare att lära sig och komma ihåg den nya 

kunskapen (Gayle, 2008). 

5.3 Föreställningsvärldar  

Under högläsningen uppfattar och tänker barnen kring läsningen och bildar egna 

uppfattningar och föreställningar (Langer, 1998). Langer (1998) beskriver hur läsare kan 
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stötta barnen genom föreställningsvärldar. När läsaren tillsammans med barnen befinner sig i 

sina föreställningsvärldar kan de utforska och utveckla sin läsförståelse. Barnen upplever 

olika perspektiv och får en bredare förståelse för omvärlden. Jönsson (2007) och Schmidt 

(2013) är forskare som bygger vidare på Langers begrepp. Jönsson (2007) menar att samtala 

byggs enligt en förståelse upp för hur andras tankar och föreställningsvärldar kan se ut. 

Barnen får dela med sig av sina tankar och möjligheter att se saker från ett perspektiv som de 

inte själva ser. Föreställningsvärldarna skapas av individuella uppfattningar och känslor, 

således varierar föreställningsvärldarna mellan varje individ. Till följd av erfarenheterna i 

samtalet får barnen en förståelse för sin egen värld genom paralleller i föreställningsvärldarna 

(Jönsson, 2007). En fördel som Langer (1998) belyser är vikten av att barnen kan dra nytta av 

varandras kunskaper och föreställningar oavsett vilken läsförmåga de har. Oavsett vem man 

är, vad man har upplevt, vad man vet eller hur man känner kring olika händelser har man 

olika tankar kring böcker. ”Föreställningsvärldar är, enkelt uttryckt, de tankar och känslor 

som vi erfarar när vi bygger vår förståelse av en text” (Schmidt, 2013, s.60).  

För att utveckla förmågan att skapa föreställningsvärldar bör läsaren inte ställa frågor med 

uppenbara svar utan istället handleda till att tänka vidare genom samtalet (Jönsson, 2007). I 

mötet med andra vidgas det individuella perspektivet och idéer utforskas (Langer, 1998).  

När barnen läser något de inte har förkunskap om bildas en egen mental bild och uppfattning 

om innehållet i texten, utifrån de föreställningarna kan nya tankar och idéer börja växa under 

högläsningen (Langer, 1998). Genom att barnet får svarar på frågor och ge spontan 

information under läsning ges det möjligheter att bygga föreställningsvärldar (Jönsson, 2007). 

När barnen läser, skriver, tänker och diskuterar vill de utveckla sina egna idéer mer 

djupgående. ”När lärarens tolkningar möter andras tolkningar av samma text framkommer 

nya möjligheter och versioner av narrativa och litterära föreställningsvärldar– och nya sätt att 

vara människa på” (Schmidt, 2013, s.61). Genom att utveckla idéer kan barnen tänka i nya 

banor och lägga till erfarenheter och nya kunskaper som redan hade (Langer, 1998). Langer 

(1998) anser att om föreställningsvärldar ska kunna byggas krävs det öppenhet för nya tankar 

och idéer. 
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6 Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag diskutera metodavsnittet från kapitel 4 och resultatet från kapitel 5. 

Jag kommer föra en diskussion kring hur jag gick till väga för att hitta relevant litteratur och 

innehåll till resultatdelen. Metoden jag använde mig av är en litteraturstudie där vetenskapliga 

artiklar ligger till grund för resultatet. Diskussionen kommer ge en tydligare bild av arbete 

kring högläsning som arbetsmetod för lärare.   

6.1 Metoddiskussion 

Till materialinsamlingen använde jag svenska sökord till en början, men dessa gav inte 

tillräckligt med relevant material. Jag valde därför att använda internationella sökord för att få 

ett större urval och fler relevanta texter att arbeta med. Svenska texter saknas på grund av att 

de flesta databaser eller söktjänsters texter är internationella. Texterna söktes genom enkel 

eller avancerad sökning, vilket kunde göra att sökresultaten varierade. Även resultatet 

varierade dessutom om jag sökte med trunkering, citattecken, kedjesökning och/eller 

thesaurus. Urvalet av texterna är till största del internationellt, men jag har även funnit tre 

svenska avhandlingar. Det funna materialet hittades i olika databaser eller genom olika 

söktjänster och dessa varierade beroende på vilka sökord som användes. Avhandlingarna är 

hittade på Google Scholar eftersom det gick att använda svenska sökord. Jag har även fått tips 

av vår handledare och kurskamrater på avhandlingar och texter som skulle kunna vara 

relevanta för arbetet. 
 

Insamlingen och bearbetningen av materialet var tidskrävande då texterna skulle vara 

relevanta och stämma överens med våra kriterier. Jag valde att inkludera texter som belyser 

högläsningens påverkan på barnets läs- och skrivutveckling, både i hemmet och skolan. Jag 

ansåg att det var ett viktigt kriterium då kunskaperna är otillräckliga om hur högläsning i 

hemmet kan bidra till barnets läs- och skrivutveckling. Ett annat kriterium var att texterna 

skulle vara publicerade på 2000-talet eftersom det ger en mer aktuell forskning, vilket jag 

ansåg vara relevant då skolans utveckling ökar markant. Åldern på barnen som undersöktes i 

texterna skulle vara mellan 3-12 år då arbetet inriktar sig på skolans tidiga år. Men även läs- 

och skrivutvecklingen hos barn i tidigare åldrar utgör en viktig del i arbetet. Texter som 

belyser det negativa med högläsning var svårare att hitta eftersom de flesta texter tar upp 

högläsningens positiva påverkan. Trots att det var texter med både positiva och negativa 
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konsekvenser ett viktigt kriterium, då jag ville undersöka hur högläsning kan påverka barnets 

läsutveckling. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Högläsning 
Min avsikt var att ta reda på ifall högläsning påverkar barns läsförståelse. För det första om 

utvecklingen av barns läsförståelse ökar om det ges stöd i hemmet och i skolan. För det andra 

hur läsaren kan påverka utvecklingen med hjälp av olika metoder och strategier. Barn får 

genom högläsning ett bredare ordförråd, en bättre läsförståelse, fortsatt utveckling av den 

fonologiska medvetenheten, samt hur barns läs- och skrivförmåga utvecklas (Gayle, 2008). 

Jag anser utifrån forskningens resultat att om barn får lyssna på högläsning hemma kan det 

bidra till en ökad läsförståelse. Oavsett om det är lite eller mycket högläsning i hemmet bidrar 

det till att barnen får en ökad läsförståelse och de är mer förbereda inför läsningen i skolan.  

 

Högläsning har enligt Gayle (2008) en stor påverkan på barnets utveckling av ordförrådet och 

det är en viktig del i läsprocessen. Lärare bör därför använda sig av högläsning i 

undervisningen. Swanson et al. (2011) menar att läsare behöver ha ett brett och varierat språk 

för att bidra till att barnens ordförråd ökar. Jag anser därför att det är viktigt att lärare har en 

bra utbildning för att kunna använda sin kunskap på ett bra och givande sätt som utvecklar 

barnens läsförståelse. 

6.2.2 Samtalet påverkan 
Swanson et al. (2011) anser att samtalet är den metod som stödjer barns ökning av 

läskunnighet mest. Ivarsson (2008) anser att barnets läsförståelse har goda möjligheter att öka 

när barnet och föräldern diskuterar texten tillsammans. Kommunikation och samtal om böcker 

bidrar till att barnen lättare förstår innehållet i texten, något som är viktigt för barnens lärande 

(Jönsson, 2007). Om barnen får vara med och påverka valet av bok bidrar det till ett ökat 

intresse och bättre koncentration samt en ökad aktivitet under samtalet (Gayle, 2008). Enligt 

Saracho & Spodek (2009) främjar samtal före, under och efter läsningen barns 

språkutveckling. Santoto et al. (2008) påpekar betydelsen av att stanna upp under läsningen 

för att låta barnen få en större förståelse för innehållet i texten. Däremot påpekar Jönsson 

(2007) att man bör undvika att stanna upp under läsningen eftersom det kan förstöra 

helhetsupplevelsen.  
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Enligt Dominković et al. (2006) bidrar högläsningen till att stor del av kunskapen tillkommer 

undermedvetet. När barnen lyssnar och samtalar om texter bygger de en bra grund för sitt 

fortsatta lärande. Jag anser att högläsningen ska vara mer prioriterad bland 

undervisningstimmarna i skolan. Med detta menar jag inte att andra ämnen ska få mindre tid, 

utan att när högläsning sker ska den vara prioriterad och ha ett syfte. Jag anser även att det är 

betydelsefullt att stanna upp under läsningen och samtala kring begrepp och händelser för att 

barnen lättare ska få en bättre förståelse och inte tappa helhetsuppfattningen. Dock bör man 

vara medveten om att inte använda mer pauser än nödvändigt då det kan bli långa avbrott 

under läsningen och barnet lätt kan tappa fokus.  
 

Jag anser att barnens läsintresse kan öka med hjälp av högläsning om boken är intressant för 

dem. Mina erfarenheter av att barnen får välja bok är att de ofta väljer böcker som de läst 

tidigare eller böcker som de tycker verkar roliga. Jag tror att det kan bli en nackdel om barnet 

väljer för lätta, men även för svåra böcker, vilket kan innebära att läsförståelseutvecklingen 

hämmas. Genom att barnet väljer en för svår bok tror jag att deras motivation och/eller 

läsintresse kan minska, eftersom barnet kan känna att de inte kan tillräckligt mycket. Gayle 

(2008) anser att barnen bör få påverka bokvalet för att enklare kunna koncentrera sig på 

läsningen. Nackdelen är dock att alla barn inte är intresserade av samma saker, något som 

bidrar till att det är svårt att välja en bok som tilltalar alla. 

 

Gayle (2008) anser att tidsbristen begränsar erfarenheter av högläsning eftersom skolan 

prioriterar läsa, skriva och räkna, det finns då inte tid över till högläsning. Högläsningen ser 

Gayle (2008) som något läsaren använder sig utav när det finns tid över och för att göra 

barnen lugna. Detta är vår upplevelse av högläsning från vår skolgång, att det var något jag 

gjorde ifall det fanns tid över, eller något som läraren valde att göra då det var stökigt. Läraren 

läste ofta högt precis innan en rast eller direkt efter rasten för att vänta på att alla barn skulle 

komma in. Högläsningstillfällen där samtal ingick var mest som ett komplement till andra 

uppgifter. Under VFU har jag fått en uppfattning av att boksamtal finns med i början av 

läsningen, då läraren vill att någon elev berättar vad som hände förra gången de läste.  

6.2.3 Föreställningsvärldar 
Jönsson (2007) & Langer (1998) framhäver vikten av föreställningsvärldarna som ett redskap 

under högläsningen för att barnen ska förstå och få kunskap om textens innehåll. Jag anser att 

detta redskap är positivt eftersom flertalet författare använder sig utav begreppet 
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föreställningsvärldar. Dock använder sig Dominković et al. (2006) av begrepp som mentala 

bilder och inre bilder, vilket jag uppfattar som synonymer till föreställningsvärldar. 

6.2.4 Styrdokument 
Leland (2013) framhäver att alla barn i klassrummet har olika behov som kräver olika 

metoder. Detta finner jag även i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011b) där det står att undervisningen, med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. Jag anser utifrån LGR11 (Skolverket, 2011a) att läraren ska anpassa 

undervisningen efter alla barns behov, oavsett om barnet har fått stöd i hemmet eller inte eller 

om barnet har kommit långt eller kort i sin läsutveckling. Alla barn ska känna att de utvecklas 

och får utmanas utifrån individuella förutsättningar. Även om de barn som fått stöd hemifrån 

har utvecklat sin läs- och skrivförmåga mer ska alla barn få samma möjligheter att lyckas i sitt 

fortsatta lärande.  
 

Skolan och hemmet måste enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011b) ha ett bra samarbete för 

att främja barnens utveckling och fostran. För att utveckla skolans innehåll och verksamhet är 

det viktigt att alla som arbetar i skolan tillsammans samarbetar med barnets vårdnadshavare. 

Samarbete sker genom att läraren fortlöpande informerar vårdnadshavarna om elevens 

utveckling, skolsituation och trivsel (Skolverket, 2011b). Även Han & Neuharth-Pritchett 

(2014) anser att samarbete mellan skolan och hemmet kan bidra till att utvecklingen, utifrån 

barnets läsförmåga och kunskaper, sker på barnets villkor. Jag anser detta samarbete vara 

viktigt då elevens utveckling kan öka markant ifall hemmet och skolan har en bra kontakt.  
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7 Avslutande ord 

Slutsatsen med mitt arbete är att högläsning är något positivt om det används på ett bra och 

utvecklande sätt. För att högläsningen ska bli meningsfull har samtalet en stor betydelse för 

lärotillfället. Under samtalet är det nödvändigt att det finns en öppen dialog mellan läsaren 

och lyssnarna för att frågor och diskussioner ska bidra till att kunskapen ökar så mycket som 

möjligt. Samspelet mellan skolan och hemmet har en stor betydelse och påverkan på barnens 

läsförståelse, även om högläsning inte har funnits i hemmet när barnet var litet. 

Föreställningsvärldar kan bidra till en ökad läsförståelse då texten blir konkret. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kan bedrivas utifrån fler metoder som är användbara för barns utveckling av 

läsförståelsen. Hur kan högläsning få en given plats i undervisningen i klassrummet och hur 

ska föräldrar förhålla sig till högläsningen, ett lärotillfälle eller en mysig stund? Finns det risk 

för att barn inte kan hänga med i texten själv? Hur påverkas läsutvecklingen när barnen själva 

läser texten?    
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