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Högläsning ses generellt i skolan som en aktivitet där eleverna kan slappna av eller 

som en utfyllnad av tid (Stensson, 2006). Syftet med detta examensarbete är att under-

söka hur högläsning kan användas i skolan och i hemmet på ett positivt och utveck-

lande sätt för eleverna läs- och skrivutveckling, samt hur hemmet och skolan kan sam-

arbeta för att bidra till en ökning av barnets läs- och skrivutveckling. Arbetet tar upp 

hur viktigt det är med boksamtal och hur det påverkar elevens förståelse, även vad fö-

reställningsvärldar är och hur de kan användas. Frågeställningarna arbetet besvarar är:  

• Hur kan boksamtal i samspel med högläsning bidra till barnets läs- och skrivutveckling? 

• Hur kan hemmet och skolan bidra till att barnet får en större förståelse och positiva upp-

levelser av högläsning?  

• Hur bör högläsningen utformas för att bidra till en lyckad läs- och skrivinlärning? 

Resultatet av litteraturstudien visar att barn får en ökad läs- och skrivutveckling om de får sam-

tala före, under och efter högläsningen.  
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1 Inledning  

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

åhörare. Valet av ämnesinnehåll i detta arbete grundar sig i mitt intresse för arbetsmetoder och 

användning av högläsning i undervisningen. Följande arbete belyser högläsningens betydelse 

för barns läs- och skrivutveckling och hur stödet från skolan och hemmet kan bidra till ut-

vecklingen. Arbetet tar även upp hur högläsning påverkar barnens läs- och skrivutveckling in-

nan skolstart. I arbetet tas boksamtalets betydelse under högläsningen upp och vad föreställ-

ningsvärldar är och hur de används.  

Arbetet tar upp vad lärare och föräldrar bör arbeta med och tänka på för att bidra till ökade 

förutsättningar inom barns läs- och skrivutveckling, även att skolan och hemmet bör ha ett 

kontinuerligt samarbete. I en undersökning av PISA1 år 2012 uppmärksammades avsevärt för-

sämrade resultat i läsförståelse jämfört med första undersökningen av PISA 2000. Resultat en-

ligt Skolverket (2013) visar att lågpresterande elever har försämrats mest. PIRLS undersök-

ning av hur god läsförmågan är hos svenska elever i årskurs 4 visar att läsförmågan är god i 

ett internationellt perspektiv. Redan före 1991 har en nedgång i läsförmågan påvisats, men en 

tydligare skillnad har visat sig i provresultaten i läsning mellan 2001 och 2011. Resultaten, 

både från PIRLS 2011 och PISA 2009, visar tecken på en nedgång i läsförmågan och den bör-

jar redan i de tidiga årskurserna och består under skolåren (Skolverket, 2009; Skolverket, 

2011). Fredriksson & Taube (2012) tolkar utifrån undersökningen i PIRLS2 att unga generellt 

läser för att lära och för nöjes skull. 

Inledningsvis beskrivs syftet med arbetet i kapitel 2 följt av frågeställningarna i kapitel 2.1. 

Arbetets bakgrund redogörs för i kapitel 3, där definitionen av högläsning, läsutveckling och 

läsförståelse, och vilka stöd arbetet finner i styrdokumenten från Skolverket (2011b). Även 

hur boksamtal kan användas för att lyckas med högläsningen. I kapitel 4 presenteras arbetets 

metodavsnitt följt av resultatet i kapitel 5. Utifrån metodavsnittet i kapitel 4 och resultatet i 

                                                 
1 PISA- Programme for International Student Assessment 

2 PIRLS- Progress in International Reading Literacy Study 
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kapitel 5 diskuteras materialet i kapitel 6. Avslutningsvis finns en kommentar över arbetet i 

helhet i kapitel 7.   
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2 Syfte 

Syfte med studien att undersöka hur högläsning påverkar barns läs- och skrivutveckling innan 

de börjar skolan och i årskurs 1. Vidare är syftet att belysa hur samarbetet mellan skolan och 

hemmet bidrar till barnets läs- och skrivutveckling. Arbetet tar även upp hur boksamtal i sam-

spel med högläsning kan bidra till att barnets läs- och skrivutveckling ökar, samt hur föreställ-

ningsvärldar kan byggas av samtalen.  

2.1 Frågeställningar 

• Hur kan boksamtal i samspel med högläsning bidra till barns läs- och skrivutveckling? 

• Hur kan skolan och hemmet bidra till att barnen får en större läsförståelse och positiva 

upplevelser av högläsning?  

• Hur bör högläsningen utformas för att den ska bidra till att främja läs- och skrivinlär-

ningen?  
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3 Bakgrund 

I 3.1 beskrivs definitionen av högläsning, i 3.1.1 beskrivs högläsningens användning i hem-

met och i 3.1.2 redogörs för högläsningens användning i skolan. Vad boksamtal är och hur de 

fungerar tas upp i 3.2, samt hur föreställningsvärldarna som bildas under samtalen bidrar till 

ökad utveckling. Läsförmågan och läsförståelsens utveckling beskrivs i 3.3 och i 3.4 redogörs 

det för vad styrdokumenten säger.  

3.1 Högläsning  

Edwards (2008) anser att tid för högläsning är en av dagens viktigaste stunder för barnet, då 

detta skapar grunden för barnens ord- och skriftbank. Dejke (2006) menar att barnen får rik-

liga möjligheter att utveckla sitt ordförråd med hjälp av högläsning. Edwards (2008) anser att 

under högläsning får barnen lyssna till skriftspråket och skapar då möjligheter att få en upp-

fattning om uttal, satsbyggnad, meningsbyggnad och struktur. Under högläsning kan läsaren 

peka med ett finger under texten för att barnet lättare ska kunna följa med. Med hjälp av detta 

kan barnet lättare upptäcka sambandet mellan ljud och bokstav. Texter och bilder kan under 

läsningen inleda till samtal som associerar till barns vardag och omgivning. Högläsning 

skapar inre bilder, stimulerar fantasin och genom samtal om texterna stöttas det abstrakta tän-

kandet och begreppsbildandet (Edwards, 2008).  

3.1.1 Högläsning i hemmet  
När föräldrar läser sagor och berättelser för sina barn får barnen höra ord och se bilder som de 

inte får möjlighet till i vardagliga situationer (Dejke, 2006). Lundberg (2007) anser att högläs-

ning är viktigt för barns språkutveckling och barnen bör därför få lyssna på läsning varje dag. 

När de vuxna läser högt för barnen får barnen en ökad kunskap och förståelse för till exempel 

ord, bilder, åsikter och rim (Fox, 2003). Föräldrarnas högläsning bör inte bli ett projekt för 

barnens skolgång och framtid, utan en viktig del i barnets kommande, pågående och fortsatta 

läsutveckling (Körling, 2012). Högläsningen i hemmet ger barnen mer kunskap än vad föräld-

rarna tänker på, de lär sig grammatik, fonem, genrer, begrepp och ett ökat ordförråd. Även 

fantasin, kreativiteten, koncentrationsförmågan, tänkandet och empatin ökar om barnet lyss-

nar och deltar i högläsningen. Barnen lär sig att skriftspråket är något spännande och inne-

hållsrikt och blir nyfikna på de skrivna orden i boken (Körling, 2012). 
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3.1.2 Högläsning i skolan 
Att läsa högt för eleverna är ett sätt för dem att se och höra bokstäver som blir till ord och det 

hjälper dem i bokstavsinlärningen (Blomqvist & Wood, 2006). Stensson (2006) anser inte att 

högläsning bör ses som tid för vila och avkoppling utan som en process där skapandet av me-

ning står i centrum, där stor betydelse ligger på lärarens arbete. Dominković et al. (2006) an-

ser däremot att högläsning kan vara en stund där eleverna kan koppla av men samtidigt var 

det en stund som ger väldigt mycket kunskap. För att barnen ska få möjlighet till reflektion 

och bli medvetna om vad texten handlar om anser Stensson (2006) att läraren bör stanna upp 

och bjuda in till samtal. Edwards (2008) framhåller även att högläsning i skolan har stor bety-

delse för elever som har föräldrar med annat modersmål, eftersom det kan vara den enda 

gången de får höra hur en bok läses på svenska med bra flyt. 

3.2 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 och uppfattat den. De tre viktigaste ingredienserna i ett boksamtal är att utbyta entusiasm, 

frågetecken och kopplingar. Om några personer börjar prata om en bok är det oftast för att en 

av dem har läst en bok och entusiastiskt vill berätta om den. Samtalet kan handla om frågor 

eller oklarheter kring boken, även utbyte av kopplingar och sammanhang om bokens innehåll. 

Under en längre högläsningsbok är det viktigt med boksamtal för att intresset för boken ska 

finnas kvar. Dominković et al. (2006) anser att boksamtal är viktigt för barnens läs- och skriv-

utveckling och att det därför bör användas i barnens tidiga åldrar. Samtal om böcker bör ge-

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

stund som är givande för alla.  

I Lyckas med läsning (2001) påpekas det att högläsningen blir mer givande om läraren och 

eleverna samtalar och diskuterar de böcker de läser. Eleverna kan genom det se sambandet 

mellan språkljud och tecken och mellan orden och deras innebörd. Utifrån det får de en ökad 

kunskap om sitt lärande och hur språket fungerar (Lyckas med läsning, 2001). Även Körling 

(2012) anser att det bör ges möjlighet till att samtala, fråga och tänka under högläsningen. När 

en bok läses kan de som lyssnar föreställa sig hur personer, miljöer och föremål i boken ser ut. 

Föreställningarna påverkas olika beroende på hur en persons mentala bilder och handlingar 

ser ut (Dominković et al., 2006). Langer (2005) beskriver en föreställning som den värld av 
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förståelse som läsaren och lyssnaren skapar när de läser och lyssnar på texter, en föreställ-

ningsvärld. Ordet föreställningsvärld kommer från Langers (1995) engelska begrepp envision-

ment. Föreställningsvärldarna ser olika ut beroende på hur en persons personliga och kultu-

rella upplevelser och erfarenheter ser ut (Langer, 1995)   

3.3 Läsutveckling och läsförståelse  

Läsutveckling handlar enligt Frost (2009) om olika steg3 som ska samspela för att utveckl-

ingen ska bli som bäst. När barnet börja läsa lär de sig genom att se, minnas och känna igen 

begrepp som berör läsning. När små barn leker lär de sig med hjälp av rim och ramsor, vilket 

bidrar till att barnet upptäcker språkets ljudstruktur. Barn som är bra på att rimma börjar 

lyssna på orden på ett mer mångsidigt sätt och de kan då upptäcka enskilda ljud. För att stärka 

barnets intresse och kunskap om språkets ljudstruktur är språklekar ett bra verktyg. Barn som 

har lekt med rim och ramsor får förhållandevis lättare att förknippa bokstavstecken med ljud, 

vilket gör det lättare för barnet att förstå läsning. Det blir svårare för barn som inte lekt med 

rim och ramsor, då de inte har fått förståelse för att ord består av ljud. Dessa barn tycker att 

alfabetet blir något jobbigt och intresset för läsning kan då bli mindre än hos de barn som för-

står kopplingen. Det är viktigt att före eller i samband med skolstarten leka språklekar, men 

även konkret visa hur ord kan kopplas till ljud för att utveckla medvetenhet om fonem (Frost, 

2009). Lundberg (2010) belyser vikten av att barnet förstår att språket består av ord, och att 

ord kan delas upp i beståndsdelar och sen kan sättas samman till ord igen. 

 

Kunskap om bokstäver är centralt i det första steget i läsutvecklingen, då läroprocessen börjar 

när barnet kan koppla bokstäver till språket. Steg två och tre är att barnet dels ständigt fördju-

par sig i den språkliga insikten om relationer mellan talat och skrivet språk, dels att alltmer 

sammansatta språkprocesser ständigt automatiseras. När barnet får en mer fördjupad kunskap 

övergår fonologisk läsning till ortografisk läsning, vilket bidrar till att läsningen ska kunna bli 

funktionell. När läsningen övergår från fonologisk läsning till ortografisk läsning använder 

barnet olika strategier för att lyckas med läsningen. Det kan vara till exempel att det i namnet 

Kalle finns två lodräta streck mitt i ordet, vilket gör att barnet skulle säga Kalle om ordet var 

Pelle, eftersom det också har två lodräta streck i mitten. Barnet lär sig olika strategier genom 

experiment med skrivning eller genom undervisning (Frost, 2009).  

                                                 
3 1. Etablering av fonologiska strategier. 2. Fonologisk läsning. 3. Etablering av ortografiska strategier. 4. Orto-
grafisk läsning. 5. Processorienterad läsning.   
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För att utvecklingen ska kunna fortsätta anser Frost (2009) att det är viktigt att barnet får ett 

grepp om alla bokstäver och dess ljud i orden, det måste bli automatiserat. För att den fonolo-

giska och ortografiska läsningen ska bli automatiserad bör stavningen vara felfri, annars blir 

den fonologiska information som barnet tar till sig inte riktigt rätt. När allt blivit automatiserat 

samlar barnet inte bara fonologisk information utan bearbetar den och ordnar erfarenheterna i 

sin ordkunskapsbas. Detta bidrar till att barnet lär sig känna igen visa orddelar och ord, och 

när automatiseringen blir snabbare blir läsningen snabbare. Automatiseringen kan utvecklas 

när barnen läser texter de snabbt kan få grepp om. Läsningen utvecklas när förhållandet mel-

lan den aktuella färdighetsnivån, ny ordinsikt och automatisering samspelar (Frost, 2009). 

Även Lundberg (2007) anser 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. 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). 

3.4 Vad styrdokumenten säger 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) beskrivs det att språket är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Svenska är ämnet med flest undervisningstim-

mar i timplanen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter till att utveckla och an-

vända 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 att läsa och skriva ska i undervis-

ningen stimuleras genom att elever får möta och få kunskap om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen. Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 

2011a) framhäver vikten av att ge eleverna möjligheter att upptäcka glädjen och med hjälp av 

litteratur växla i tid och rum. När elever får möta olika typer av texter ges de möjlighet att ut-

veckla sin förståelse 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 vårdnadsha-

vare har ett gemensamt ansvar för elevers skolgång. De ska tillsammans skapa de bästa möj-

ligheter och förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Både i hemmet och i skolan 
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har språket enligt kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2011a) stor betydelse för ut-

vecklingen av tänkandet och lärandet.  
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4 Metod  

Syftet med arbetet var att ta reda på hur högläsning påverkar barns läs- och skrivutveckling, 

både i hemmet och i skolan, samt hur samtalen i samspel med högläsningen bidrar till barnets 

läs- och skrivutveckling. I förhållande till syftet har jag genom olika sökningar fått fram 

material till litteraturanalysen.  

4.1 Materialinsamling 

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

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

intresse, läsförståelse och läsa högt. Eftersom de svenska sökorden inte gav tillräckligt med 

relevant sökresultat sökte jag även efter internationella källor som gav ett bättre urval och mer 

att välja på. De engelska sökord som användes var: read aloud, early school years, primary 

school, child, reading, comprehension och strategies. Sökorden kombinerades ibland för att 

få ett ännu mer relevant resultat.    
 

Söktjänster som användes 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 databa-

serna 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 theasurus för att kunna få ett bredare resultat inom 

ämnet. Det gjorde att jag kunde få fram liknande sökord som passade till mitt ämne, jag fick 

då fram ord som: reading strategies, childrens literature, reading improvement och reading 

aloud to kids. Vid påträffade källor utfördes även kedjesökningar med utgångspunkt från refe-

renslistor, författarsökningar och ord med likartad betydelse som tidigare använda sökord. 

4.2 Kriterier för inklusion  

Artiklarna skulle inkludera och beröra högläsning i skolan och i hemmet, antingen båda plat-

serna eller en av platserna, eftersom jag vill 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 skolan. Arbetets syfte var 

att undersöka hur högläsningen påverkade elevens läs- och skrivutveckling, hur denna ut-

veckling kunde stimuleras i hemmet och hur den utvecklas i skolan. Artiklarna skulle belysa 
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fördelar men även nackdelar för barnets läs- och språkutveckling utifrån högläsning i skolan 

och i hemmet. Ett kriterium var att studera internationella artiklar för att få ett bredare utbud 

och ökad tillförlitlighet för resultatet.  Det som avgjorde om sökresultatet fick vara med eller 

inte var beroende av vilka åldrar materialet var riktat mot, och om det var svenska som första 

eller andraspråk eller om det var relevant för resultatet. 

4.3 Urval 

Efter materialinsamlingen hade jag totalt funnit tre avhandlingar och 17 vetenskapliga artik-

lar, men bara tio utav 17 vetenskapliga artiklar användes. De texter som valdes uppfyllde kri-

terier för arbetet genom att belysa högläsningens påverkan antingen i hemmet och i skolan el-

ler en av platserna. Målet med materialinsamlingen var att hitta relevant och aktuell forskning 

som behandlar området. De vetenskapliga texterna skulle belysa hur högläsningen påverkar 

elevers läs- och språkutveckling, även hur läraren kan använda högläsningen på ett didaktiskt 

passande och utvecklande sätt. 

4.4 Materialanalys 

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

och granskat skillnader och likheter i studierna. Materialet skulle beröra något av kriterierna 

som togs upp i kapitel 4.2, då texterna kunde vara relevanta även om materialet bara berörde 

något av kriterierna. I översikten för analyserat material (se bilaga) redogörs texternas inne-

håll. Genom att skriva om texterna i översikten gav det en bättre bild av texternas skillnader 

och likheter. När texterna bearbetades ställdes frågor som: 
 

• Hur påverkas barnet av högläsning i skolan och i hemmet? 

• Hur påverkar högläsning barns läs- och skrivutveckling? 

• Hur utformas undervisningen av högläsningen? 

Titel  

 
Författare 

 
År Publikationstyp 

Teacher use of interactive read alouds 

using nonfiction in early childhood 

classrooms 

Gayel Bortnem 

 

2008 Artikel 
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Effect of Family Supported Pre-Read-

ing Training Program Given to Chil-

dren in Preschool Education Period 

on Reading Success in Primary 

School 

Sema Büyüktaşkapu 2012 Artikel 
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5 Resultat 

I kapitel 5.1 berörs läsarens betydande roll för barnets läsutveckling i skolan och hemmet. 

Vilken betydelse samtalet har vid högläsning berörs i kapitel 5.2 och hur högläsningen kan 

genomföras med samtalen tas upp i kapitel 5.2.1. I kapitel 5.2.2 berörs hur föreställningsvärl-

dar kan byggas utav samtal och i kapitel 5.3 redogörs för vad barnet utvecklar med hjälp av 

högläsning. 

5.1 Samtalets betydelse vid högläsning 

Den metod som stödjer barns utveckling av läskunnighet mest är enligt Swansson et al. 

(2011) att samtala när man läser. Genom att samtala om texten före, under eller/och efter läs-

ningen främjas barnets språkutveckling. Swansson et al. (2011) anser att barn som har fått 

lyssna på högläsning ökar sin läsförståelse, sitt ordförråd, den fonologisk medvetenhet och de 

får en större förståelse för skillnader mellan bokstäver, ord och skiljetecken. Ivarsson (2008) 

anser att föräldrar kan fungerar som ett stöd när de besvarar frågor som deras barn kan ha om 

texten. I hemmet har samtalet om texten en betydande roll då det bidrar till barnets utveckling 

av språket. Både språkliga diskussioner och samtal om vardagliga ting och händelser är en be-

tydelsefull aktivitet för en gynnsam läsutveckling. Diskussioner om texten som barnet och 

föräldern har tillsammans ger goda möjligheter för barnet att få en bättre förståelse (Ivarsson, 

2008). 

 

Barn som lyssnar på högläsning utvecklar enligt Swansson et al. (2011) sitt ordförråd, sin läs-

förståelse, sitt språk och den fonologiska medvetenheten mer än barn som inte gjort det. Tes-

ter visar skillnad på utvecklingen hos barn som har lyssnat på högläsning och de som inte har 

(Swansson et al., 2011). Även andra forskare, till exempel Tjernberg (2013) och Saracho & 

Spodek (2009) fann att barnen, med hjälp av högläsning, bygger upp sitt ordförråd, utvecklar 

sin läsförståelse och lär sig effektiva läs- och skrivstrategier. För att eleverna ska utveckla sitt 

ordförråd anser Swansson et al. (2011) att läraren behöver ha ett brett och varierat språk i sitt 

klassrum. Genom högläsning blir barnen medvetna om hur en berättelse är strukturerad, hur 

språket i en berättelse bör vara och hur texten bör läsas (Saracho & Spodek, 2009).  

5.1.1 Samtal kan bygga föreställningsvärldar  
Jönsson (2007) menar att boksamtal byggs upp genom en förståelse för hur andras tankar och 

föreställningsvärldar kan se ut. Eleverna får dela med sig av sina tankar och de får möjligheter 
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att se saker från ett annat perspektiv. Genom erfarenheterna i samtalet får eleverna en förstå-

else för sin egen värld (Jönsson, 2007). En fördel som Langer (1998) belyser vikten av är att 

eleverna kan dra nytta av sina kunskaper och föreställningar oavsett vilken läsförmåga eleven 

har. Beroende på vem man är, vad man har upplevt, vad man vet eller hur man känner kring 

olika händelser har man olika tankar kring böcker. Det gör att föreställningsvärldar och tankar 

kring texten kan se olika ut beroende på vem man är som person. Om bara personen är öppen 

för nya tankar och idéer finns det möjligheter till att bygga föreställningsvärldar (Langer, 

1998). 

Langer (1998) nämner hur läraren kan hjälpa eleverna genom deras föreställningsvärldar. När 

läraren tillsammans med eleverna kliver in i föreställningsvärldarna kan de utforska och ut-

veckla sin läsförståelse. Även Jönsson (2007) anser att om läraren handleder eleverna till att 

tänka vidare genom samtalet, istället för att ställa frågor med uppenbara svar, utvecklar ele-

verna förmågan att skapa föreställningsvärldar. Enligt Langer (1998) kan eleverna, genom fö-

reställningsvärldarna och i möten med andra, uppleva olika perspektiv och då får de en bre-

dare förståelse för omvärlden, även elevens individuella perspektiv vidgas och nya idéer kan 

utforskas.   

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

om innehållet i texten. Utifrån dessa föreställningar kan nya tankar och idéer börja växa 

(Langer, 1998). Jönsson (2007) anser att det är viktigt att eleverna medverkar i samtal om och 

utanför texten. I samtalen kan frågor ställas som gör att eleverna införskaffar sig nya kun-

skaper. Genom att eleverna svarar på frågor och får information under läsningen ges eleverna 

möjligheter att bygga föreställningsvärldar (Jönsson, 2007). När eleverna läser, skriver, tänker 

och diskuterar vill de utveckla sina egna idéer mer djupgående. Genom att utveckla idéer kan 

eleverna tänka i nya banor och få nya erfarenheter och kunskaper (Langer, 1998).  

5.2 Läsarens betydande roll för barnets läsutveckling i hemmet och sko-

lan 

Leland (2013) tar upp att barnen börjar utveckla sina läs- och språkkunskaper redan när de är 

små. De vuxna i hemmet borde därför vara medvetna om hur stor påverkan de har på barnets 

läs- och språkutveckling redan från småbarnsåren. Ifall läsaren tänker på det kan det bidra till 

ökade kunskaper under högläsningen, eftersom läs- och språkutvecklingen är en process som 

startar när barnet börjar bli medveten om världen (Leland, 2013). Roberts (2013) anser att 
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samspelet ökar betydligt mellan den vuxne och barnet när de läser tillsammans, samtidigt som 

den vuxne tydliggör texten, återkopplar till barnets erfarenheter och ger stöd under högläs-

ningen. Ivarsson (2008) anser att föräldrar som svarar på barnets frågor under läsningen bidrar 

till barnets läsutveckling. Många barn som börjar läsa tidigt har fått stöd hemifrån då de har 

experimenterat med bokstäver, ord och ljud som finns i olika texter i hemmet (Ivarsson, 

2008).  

 

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

vända högläsningen för att stödja barnets läsutveckling. Föräldrar och lärare kan tillsammans 

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

nets villkor. För att föräldrar ska få en uppfattning om barnets erfarenheter och kunskaper kan 

läraren ge dem möjligheter att närvara under lektionstid (Han & Neuharth-Pritchett, 2014). 

Även Ivarsson (2008) anser att skolan och hemmet kan samarbeta genom att dela med sig till 

varandra om vad de gör för att stödja barnets utveckling av läsning. Om barnet upplever att 

arbetet i skolan och hemmet sker på liknande sätt, och att målen är likvärdiga, får barnet mer 

tillförlit till sitt fortsatta lärande (Ivarsson, 2008). På grund av att hemmets delaktighet är vik-

tigt för barnets utveckling anser Büyüktaşkapu (2012) att skolan och läraren inte bara bör 

stödja aktiviteterna i skolan, utan även i hemmet. Genom att skolan stödjer familjens högläs-

ningsaktiviteter uppmuntras föräldrarna att läsa för sina barn, vilket bidrar till en utveckling 

av barnens läsförmågor och läskunnighet (Büyüktaşkapu, 2012). 

  

När en förälder läser för sitt barn bidrar det till barnets språkutveckling (Han & Neuharth-Prit-

chett, 2014). Forskare som Corrigan (2011) pekar på vikten av detta, då barn som lyssnar på 

högläsning och hör ett varierat språk i hemmet kan få ett större ordförråd i de högre skolåren. 

Då utveckling av ordförrådet är viktigt för läsprocessen bör det finnas tid till högläsning i sko-

lan, då den bidrar till ett ökat ordförråd (Bortnem, 2008). Med hjälp av högläsning anser Le-

land (2013) att elevernas färdigheter kring det som behövs för att kunna läsa ökar. Läraren har 

ett stort ansvar angående elevers läsning och hur den utvecklas. Det är därför viktigt att kunna 

olika metoder, till exempel högläsning, som bidrar till en framgångsrik läsutveckling i klass-

rummet. Lärare måste ha i åtanke att alla elever i ett klassrum har olika behov och att de krä-

ver olika metoder för att kunna nå målen (Leland, 2013).  

 

 



 

16 

 

5.3 Hur högläsning blir effektivt genom samtal 

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

låta barnet diskutera och identifiera huvudpersonerna och dels fråga varför barnet gjorde en 

viss förutsägelse. Samtal om boken kan börja innan själva läsningen och efter läsningen ana-

lyseras boken tillsammans. Innan läsningen kan bokens framsida, innehåll och titel diskuteras 

och eleverna kan göra förutsägelser om boken för att bli mer engagera (Santoro et al., 2008). 

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

korta samtal före och efter läsningen. Lärarens ska se till att helhetsupplevelsen inte försvin-

ner genom avbrott med långa samtal under lässtunden (Jönsson, 2007). Efter att boken är fär-

digläst anser Santoro et al. (2008) att läsaren kan fråga barnet om förutsägelsen var korrekt 

eller inte. Genom detta kan barnet bli mer delaktig i diskussionen vilket främjar barnets för-

ståelse (Santoro et al., 2008).  

 

Jönsson (2007) betonar att det viktiga inte är vad läraren läser utan vad syftet med högläs-

ningen är. Läraren ska skapa en trygg miljö där eleverna känner att de vågar ta plats och vågar 

ställa frågor. Tjernberg (2013) anser att samtalen är betydelsefulla ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv, då elever som har svårt att läsa och skriva får en möjlighet att lyckas muntligt. 

Samtal under läsningen hjälper enligt Swanson et al. (2011) elever som har läs- och skrivsvå-

righeter och de kan då förbättra sin läskunnighet genom samtal under läsningen.  Jönsson 

(2007) lyfter kommunikationens och samtalets vikt för barnens lärande. Genom samtalet får 

barnen möjlighet att möta sina egna och andras tankar och föreställningar. Högläsning som 

utgångspunkt kan vara ett sätt att tillsammans skapa upplevelser för att sedan bearbeta dem 

(Jönsson, 2007).   

 

Barnen får enligt Bortnem (2008) det lättare att koncentrera sig på läsningen om de får vara 

med och påverka valet av bok vid högläsningsstunderna. Det påverkar även barnens intresse 

och viljan att vara aktiv i samtalen om boken. Detta menar även Ivarsson (2008) som pekar på 

vikten av att barnets intresse och motivation är en stor del i om barnet vill lära sig läsa och 

skriva eller inte. Genom samtal har barnen det lättare att lära sig och komma ihåg ny kunskap 

(Bortnem, 2008). Det menar även Santoro et al. (2008), som genom sin studie visar att barns 

resultat stärkts positivt genom högläsning med diskussioner om texten. Det räcker inte att en-

bart läsa högt för barnen, utan högläsningen blir mer meningsfull om texten även diskuteras 

(Santoro et al., 2008).   
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6 Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag diskutera metodavsnittet från kapitel 4 och resultats delen från ka-

pitel 5. Jag kommer föra en diskussion kring hur jag gick till väga för att hitta relevant littera-

tur och innehåll till resultatdelen. Metoden jag använde mig av är en litteraturstudie där veten-

skapliga artiklar ligger till grund för resultatet.  

6.1 Metoddiskussion 

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

räckligt med relevant material. Jag valde då att använda internationella sökord för att få ett 

större urval och fler relevanta texter att arbeta med. Endast tre svenska studier har hittats och 

används i arbetet på grund av att de flesta databaser eller söktjänsters texter är internationella. 

Studierna söktes genom enkel eller avancerad sökning, vilket kunde göra att sökresultaten va-

rierade. Även resultatet varierade beroende på om jag sökte med trunkering, citattecken, ked-

jesökning och/eller thesaurus. Det funna materialet hittades i olika databaser eller genom olika 

söktjänster. Avhandlingarna är hittade på Google Scholar eftersom det var där jag kunde an-

vända svenska sökord. Jag har även fått tips av min handledare och kurskamrater på avhand-

lingar och studier som skulle kunna vara relevanta för mitt arbete. 
 

Jag valde att inkludera texter som belyser högläsningens påverkan på barnets läs- och skrivut-

veckling, både i hemmet och i skolan. Jag ansåg att det var ett viktigt kriterium då kunskap-

erna om hur högläsning i hemmet kan bidra till barnets läs- och skrivutveckling är otillräck-

liga. Åldern på barnen som undersöktes i texterna skulle vara mellan 3-7 år, då mitt arbete in-

riktar sig på skolans tidiga år med bakgrund från åren innan skolstart. Men även läs- och 

skrivutvecklingen hos barn i tidigare åldrar utgör en viktig del i arbetet, då högläsningen läg-

ger en bra grund för det. Texter som belyser det negativa med högläsning var svårare att hitta 

eftersom de flesta texter tar upp högläsningens positiva påverkan. Trots det var texter med 

både positiva och negativa konsekvenser ett viktigt kriterium, då jag ville undersöka hur hög-

läsning kan påverka barnets läs- och skrivutveckling.  

6.2 Resultatdiskussion 

Min avsikt var att ta reda på hur högläsning påverkar barns läs- och skrivutveckling. Dels ifall 

utvecklingen av barns läs- och skrivförmåga ökar om det ges stöd i hemmet och i skolan och 

dels hur läsaren kan påverka utvecklingen med hjälp av samtal om det som läses. Utifrån detta 
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får barn genom högläsning ett bredare ordförråd, en bättre förståelse, den fonologiska medve-

tenheten ökar och deras läs- och skrivförmåga utvecklas (Bortnem, 2008). Enligt Frost (2009) 

är det viktigt att barnen lär sig stava felfritt då det annars kan påverka deras fonologiska in-

formation på fel sätt. Jag anser utifrån den forskning som tagits upp att om barn får lyssna på 

högläsning i hemma kan det bidra till en ökad läs- och skrivutveckling. Oavsett om det är lite 

eller mycket högläsning i hemmet bidrar den till att barnen får en ökad läs- och skrivutveckl-

ing och att de är mer förberedd inför skolan (Corrigan, 2011).  

 

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

och lärare bör därför använda högläsning i sin undervisning. Swanson et al. (2011) menar att 

lärare behöver ha ett brett och varierat språk för att bidra till att elevernas ordförråd ökar un-

der högläsningen. För om läraren har ett ovarierat språk lär sig eleverna inte lika mycket som 

om läraren skulle ha ett brett och varierat språk. Jag anser därför att det är viktigt att lärare har 

en bra utbildning och att de använder sin kunskap på ett bra och givande sätt, samt att läraren 

försöker utveckla och få ny kunskap kontinuerligt under sitt yrkesliv. 
 

Ivarsson (2008) anser att barnets förståelse har goda möjligheter att öka när barnet och föräl-

dern diskuterar texten tillsammans. Swanson et al. (2011) anser att samtalet är den metod som 

stödjer barns ökning av läskunnighet mest därför bör vardagliga ting och händelser diskuteras 

eftersom högläsning är en betydelsefull aktivitet för en gynnsam läsutveckling (Ivarsson, 

2008). 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 och en ökad akti-

vitet under samtalet (Bortnem, 2008). Enligt Saracho & Spodek (2009) bidrar högläsningen 

till barns språkutveckling om boken diskuteras före, under och efter läsning.  

 

Santoro et al. (2008) påpekar betydelsen av att stanna upp under läsningen för att låta barnen 

få en större förståelse för innehållet i texten, även Chambers (1998) anser att svårigheter kan 

diskuteras och lösas genom att samtala om bokens innehåll. Däremot anser Jönsson (2007) att 

man bör undvika att stanna upp under läsningen eftersom det kan förstöra helhetsupplevelsen. 

Läraren kan genom högläsning behandla många delar av läs- och skrivprocessen som eleverna 

ska lära sig enligt kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b). När barnen lyssnar och samta-

lar om texter bygger de en bra grund för sitt fortsatta lärande därför anser jag att högläsningen 



 

19 

 

ska vara mer prioriterad i undervisningstimmarna i skolan. Jag anser att det är betydelsefullt 

att stanna upp under läsningen och samtala kring begrepp och händelser för att eleverna lät-

tare ska få en bättre förståelse och inte tappa helhetsuppfattningen. Dock bör inte läsaren 

stanna upp mer än nödvändigt då det kan bli för många avbrott under läsningen.  
 

Barnen bör få vara med och påverka valet av högläsningsbok, då det gör att boken intresserar 

barnen och att de får det lättare att koncentrera sig på läsningen vilket ökar deras vilja att vara 

mer aktiv i samtalen (Bortnem, 2008). 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. Det kan bli 

en nackdel om barnet väljer för lätta eller för svåra böcker, vilket kan innebära att läs- och 

skrivutvecklingen inte ökar. Genom att barnet väljer en för svår bok kan deras motivation 

och/eller läsintresse minska, eftersom barnen kan känna att de inte kan tillräckligt mycket. En 

annan nackdel är att alla barn inte är intresserade av samma saker, något som bidrar till att det 

är svårt att välja en bok som tilltalar alla.   

 

Jönsson (2007) och Langer (1998) framhäver vikten av föreställningsvärldarna som ett red-

skap under högläsningen för att eleverna ska förstå och få kunskap om textens innehåll. Jag 

anser att detta redskap är positivt men ställer mig kritiska till varför det finns så lite veten-

skaplig forskning, eftersom jag enbart hittat Langers artikel och Jönssons avhandling.  

 

Leland (2013) framhäver att alla elever i klassrummet har olika behov som kräver olika meto-

der. 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 kun-

skapsutveckling. Jag anser utifrån läroplanen att läraren ska anpassa undervisningen efter alla 

elevers behov, oavsett om en del elever har utvecklat sin läs- och skrivförmåga mer ska alla 

elever få samma möjligheter att lyckas i sitt fortsatta lärande.  
 

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

att främja elevens utveckling och fostran. För att utveckla skolan och dess verksamhet är det 

viktigt att alla i samarbetar. Samarbete sker genom att läraren fortlöpande informerar vård-

nadshavarna om elevens utveckling, skolsituation och trivsel (Skolverket, 2011b). Även Han 
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& Neuharth-Pritchett (2014) anser att samarbete mellan skolan och hemmet kan bidra till att 

utvecklingen, utifrån barnets läsförmåga och kunskaper, sker på barnets villkor. Även jag an-

ser detta samarbete vara viktigt då elevens utveckling kan öka markant ifall hemmet och sko-

lan har en bra kontakt.  
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7 Avslutande ord 

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

och fungerande sätt för barnen. För att högläsningen ska bli meningsfull har samtalet en stor 

betydelse för lärotillfället. Under samtalet är det nödvändigt att det finns en öppen dialog mel-

lan 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 läs- och skrivutveckling, då skolan och hemmet kan informerar och hjälpa 

varandra i barnens läs- och skrivutveckling.  

Vidare forskning kan bedrivas för att undersöka fler metoder som är användbara för elevers 

läs-och skrivutveckling. Frågor som kan ställas är hur högläsning kan få en given plats i 

undervisningen i klassrummet och hur föräldrarna ska förhålla sig till högläsningen, ett läro-

tillfälle eller en mysig stund?  
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on their interactive read-alouds 
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Mottagare: Hem-

met och lärare 

Resultatet av studien varierar beroende på vilken me-
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metoderna antingen stödjer eller motbevisar resultaten 
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Framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande: en praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i skol-
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2013 
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Studiens syfte var att analysera 
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