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Sammanfattning:  
 
Resultat från både PISA och PIRLS visar att svenska elevers läsförmåga och 
läsförståelse har försämrats. År 2001 låg Sverige i topp bland de deltagande länderna.  
I den senaste mätningen som var gjord 2012 rankade sig Sverige totalt som 28 av 34 
deltagande länder. Andreas Schleicher, chef för OECD utbildning och kompetens 
framhåller att Sverige måste enas om nationell utbildningsstrategi med tydligare 
prioriteringar och starkare ansvar för att kunna främja långsiktig kvalitet i skolan. 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att få kunskaper om hur man kan arbeta 
med högläsning och vilka förmågor högläsning kan utveckla hos elever i grundskolans 
tidiga år. Frågeställningarna har besvarats genom en litteraturstudie där den utvalda 
litteraturen har granskats och analyserats. De databaser som har använts i studien är 
Summon, LIBRIS och DIVA. Vidare har manuella sökningar och sökningar på 
Skolverket genomförts. Resultatet visar att flertalet av de förmågor som finns i 
kursplanen i svenska (Lgr 2011:223-224) kan uppnås genom högläsning.  
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1 Bakgrund 
 
Resultat från PIRLS 1 2011 visar att läsförmågan har försämrats hos elever i årskurs 4. 
Om man ser på de svenska resultaten ligger de fortfarande högre än EU-
genomsnittet. Tidigare har Sverige medverkat i studien 2001 och 2006. År 2001 låg 
Sverige i topp. Bland de nordiska länderna var det Finland och Danmark som hade 
bättre resultat än Sverige (Skolverket 2012). 
 
På Skolverket (2015a) kan man läsa att OECD 2 genomfört en granskning av den 
svenska skolan. Detta på grund av att svenska elevers resultat i PISA 3 -mätningar har 
sjunkit drastiskt. Resultaten från mätningarna visar att 15-åringarnas kunskaper inom 
läsförståelse sjunkit drastiskt. OECD hävdar att det inte finns något annat land som 
deltar i dessa mätningar som har haft en sådan försämring. I mätningen från 2012 
rankade sig Sverige totalt som 28 av 34 deltagande länder. Andreas Schleicher, chef 
för OECD utbildning och kompetens framhåller att Sverige måste enas om en 
nationell utbildningsstrategi med tydligare prioriteringar och starkare ansvar för att 
kunna främja långsiktig kvalitet i skolan (Skolverket 2015a). 
 
Enligt kursplanen i svenska i Lgr 11 framgår det att skolan har i uppdrag att: 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (2011:223) 

 
 

                                                           
1 PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Länder från hela 
världen deltar och den genomförs vart femte år. Det är IEA som organiserar studien och i Sverige är 
det Skolverket som står för genomförandet. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy 
Study. 

Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers läsförmåga och attityder till läsning. Syftet är 
också att försöka förklara och förstå trender inom länder och att undersöka skillnader i elevers 
läsförmåga mellan länder, mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevernas 
situation och attityder (Skolverket 2015c). 

2 OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 
OECD’s uppdrag är att förbättra den ekonomiska- och sociala situationen för människor i världen. 
Detta ska göras genom att främja politiken i länderna. OECD arbetar med regeringar för att få svar på 
vad som förorsakar ekonomiska- sociala och miljöförändringar i landet.  OECD är en instans där 
regeringar kan samarbeta och delge varandra kunskaper och försöka hitta svar på gemensamma 
problem (OECD 2016). 
 
3 PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.¨ 

 
PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. Vid varje 
tillfälle som studien genomförs är ett kunskapsområde huvudämne men alla kunskapsområden 
undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid (Skolverket 2015b). 
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De förmågor elever ska ges förutsättningar att utveckla i ämnet svenska är: 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. (Lgr 2011:223-224) 
 

I det centrala innehållet i svenska, Lgr 11, ingår läsa och skriva och det förklaras på 
följande sätt: 
 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 
form och innehåll.  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 
förtydliganden.  

• Handstil och att skriva på dator.  

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  

• Alfabetet och alfabetisk ordning.  

• Sambandet mellan ljud och bokstav (Lgr 2011:224) 
 

I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) finns ett flertal kursplaner och granskar man 
dessa noggrant upptäcker man snart att de flesta tar upp att eleverna ska kunna söka 
information, analysera och kritiskt granska texter. Till exempel i kursplanen i 
samhällskunskap (Lgr 2011:207-208) står det att eleverna bland annat ska utveckla 
sina förmågor i att kunna analysera, uttrycka, värdera och argumentera för olika 
aktuella frågor som uppkommer i dagens samhälle. För att klara av detta måste 
eleverna ha utvecklat förmågorna i stycket ovan.   
 
Rapporter och undersökningar visar att vi läser allt mindre för våra elever/barn och 
att samtidigt minskar läskunnigheten. Detta skulle kunna ha ett samband. Författaren 
Anne-Marie Körling (2013) påpekar i sin bok Den meningsfulla högläsningen att under 
2000-talet har läsförmågan hos unga har minskat kraftigt.  
 
När jag har varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning noterade jag att båda 
mina handledare nästan dagligen använt sig av högläsning i sin undervisning och 
eleverna har enligt min uppfattning uppskattat detta inslag.  Under min VFU fick jag 
prova på högläsning och ha ett efterföljande boksamtal med eleverna. Detta moment 
tyckte jag var mycket intressant och givande. Även i undervisningen som jag fått 
genom Högskolan Dalarna har jag fått en förståelse för läsningens betydelse för barns 
språkutveckling.   
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Detta har fått mig att vilja undersöka med hjälp av en litteraturstudie vilka förmågor 
högläsning kan utveckla inom läs- och skrivutvecklingen. I både det centrala 
innehållet och i förmågorna som återfinns i kursplanen i svenska (Lgr 11) är läsa och 
skriva förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i skolan. Mot bakgrund av 
den sjunkande läskunnigheten hos svenska barn anser jag att det är av intresse att få 
djupare kunskaper om de förmågor högläsningen kan utveckla hos elever i årskurs f-
3. 
 
2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur befintlig forskning framställer 
högläsningens påverkan på barns läs- och skrivutveckling i årskurs f-3. Ytterligare ett 
syfte är att undersöka om och hur högläsning kan bidra till att utveckla de förmågor 
som skrivs fram i kursplanen för ämnet svenska Syftet konkretiseras i följande 
frågeställningar: 
 
* Vilka förmågor kan, enligt forskningen, utvecklas hos barn genom högläsning och 
hur kan utvecklandet av dessa förmågor stimulera barnens läs- och skrivutveckling? 
 

* Beskriver forskningen några brister eller nackdelar med högläsningen? 
 
* Vilka förmågor i kursplanen i svenska (Lgr 11) kan högläsningen utveckla hos elever 
i årskurs f-3?  
 
* Hur kan lärare effektivisera högläsningen för att inspirera elevernas läs- och 
skrivutveckling? 
 
3 Barns läs- och skrivutveckling 
 
Långt innan barn börjar skolan börjar deras läs- och skrivutveckling, det är de flesta 
läsforskare överens om. Det finns forskning som säger att barn kan lära sig läsa och 
skriva redan under sitt andra levnadsår. Under sina första levnadsår blir barn bekanta 
med olika sorters texter och när de till exempel börjar komma ihåg bilder i böcker så 
kan det vara ett tecken på en inledande kunskap om skriftspråket. Barnens läs- och 
skriftspråksutveckling sker i det dagliga i livet tillsammans med människor i deras 
närhet och den börjar inte vid någon speciell ålder. De blir påverkade av en så kallad 
skriftspråklig socialisering i sitt hem. Det innebär att barnen lär sig till exempel 
läsriktningen och namn på bokstäver utan att egentligen ha lärt sig att läsa. Den här 
socialiseringen är mycket väsentlig inför skolan och de krav som finns där. Det finns 
även forskning som säger att språkutvecklingen påverkas av det sociala samspel 
barnen ingår i, de sociala och kulturella sammanhang som de lever i (Fast 2011:10, 
Liberg 2006:18-20, Lundberg 2010:30). 
 
Enligt Liberg (1996) behöver inte barnens läsande vara enbart i böcker utan läsandet 
kan förekomma när de ser på tv:n, reklam/reklampelare, på förpackningar och i andra 
möten där text, bilder och symboler kan påträffas. Liberg påpekar att det finns barn 
som tidigt börjar försöka skriva, barnen ”låtsasskriver, ritar mönster och hittar på 
egna symboler som så småningom börjar likna bokstäver” (1996:105). När barnen 
deltar i dessa aktiviteter skapar de egna teorier om skrivandet. Ger vuxna dessutom 
positiv feedback till barnen kan det leda till att de vill skriva ännu mer. Oftast tycker 
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många barn att de kan skriva innan de kan läsa, detta på grund av att de ofta kan 
förklara hur skrivandet fungerar i motsats till läsandets funktion.    
 
När barnen sedan börjar skolan kommer de att på olika sätt ha uppmärksammat och 
utvecklat läsningen och ha varierande kännedom om den. På grund av detta kommer 
eleverna vara på flera skilda plan i sin utveckling. Alla elever har rätt till att få hjälp in i 
skriftspråket som passar deras liv både kulturellt och socialt. Det är nu skolans ansvar 
att eleverna får detta. Skolans personal ska ha rätt kunskaper och dessutom ha goda 
kunskaper i barn språkutveckling (Fast 2011:11). 
 
4 Aidan Chambers metod 
 
”Det är hos ord, med ord och genom ord vi får mening i vår tillvaro” (Chambers 
1987: 13). 
 
Aidan Chamber är hedersdoktor vid Umeå universitet, University of Gloucesterhire 
samt Oxford Brookes University. Chambers är sedan länge författare och språkrör för 
ungas rätt till litteratur. Författaren anser att litteraturen också har ”rätt till tänkande 
läsare” (Chambers 2011). Både Fast (2011) och Dominkovic (2006) tar upp Aidan 
Chambers och hans idéer om boksamtal. Fast (2011:64) tar upp Chambers syn på 
boksamtalet som ska ge barnen en förståelse för en berättelse eller text. Barnen kan 
ha svårt att sätta ord på sina åsikter om berättelser och kan då genom ett boksamtal få 
hjälp med detta. Dominkovic (2006:148) tar liksom Fast (2011) upp detsamma om 
boksamtalet som en viktig del av högläsning.   
 
Chambers (1987) påpekar att läsandet är en mycket viktig kulturell och bildande 
sysselsättning. Enligt författaren ska eleverna få lyssna till högläsning varje dag i 
skolan och Chambers anser att den lärare som inte ser till att detta sker inte kan anses 
som kompetent (2011:64). Dessutom ska barn själva få titta i böcker, välja och få 
lyssna till högläsning. Den viktigaste faktorn för att utveckla barns intresse för böcker 
och väcka nyfiken till att själv läsa är enligt Chambers att vuxna som har intresse för 
litteratur förmedlar litteraturen till dem. Författaren menar att det är ”psykologiskt 
omöjligt” att inte påverkas av läsning. Det kan givetvis vara olika reaktioner till 
exempel att det man läst väckt starka känslor och tankar. Chambers menar att man 
vill bearbeta dessa känslor och tankar på något sätt. Yngre barn vill ofta måla, rita eller 
kanske spela en teater, de som kan skriva kanske vill skriva någon liknande berättelse. 
 
Chambers (1987) presenterar en bild över läsandets cirkel som visar hur en läsprocess 
eventuellt kan se ut och vilka olika faktorer som spelar in för att kunna hålla hjulet 
snurrande för att inte barnens intresse ska ebba ut. 
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 Figur 1 Chambers (1987:20) läshjul 
 
Då vuxna presenterar böcker som passar barnen och gör dessa tillgängliga för dem 
blir ovanstående ”läshjul” en spiral som kommer att leda till en utveckling. Chambers 
betonar att det bästa sättet att stötta läsare under utveckling är att ge dem positiv 
feedback då de lyckas med något när de förflyttar sig runt i läshjulet.  
 
Läsprogrammet som Chambers (1987) tar fram visar han anser att varje barn ska få ta 
del av: 

 
• Titta genom ett stort sortiment böcker och själv välja ur det. 
• Höra någon vuxen person läsa högt, för nöjets skull, ur litteratur som är 1) välbekant; 2) 
ny för barnet och en utmaning för att den ligger framför barnets nuvarande lässtadium. 
• Tid att läsa ostört för sig själv. 
• Möjlighet att få utlopp för sina reaktioner tillsammans med andra barn, men särskilt 
tillsammans med vuxna. 
• Tillfälle att rådfråga en sakkunnig vuxen om litteratururval. 
• Tillfälle att köpa böcker på egen hand. (Chambers 1987:21) 

  
Den litteratur vi tar del av ger oss material till vårt eget tänkande och dessutom 
utvecklar den vår fantasi. När vi lyssnar eller läser böcker eller berättelser får vi ta del 
av andras tankar och idéer. Det här kan ge en utveckling av vårt tänkande. Chambers 
menar att samtal och berättande som utgår från litteraturen kan leda till en utveckling 
och motivation av barnets ordförståelse och förmågan att kunna formulera sig. 
Chambers betonar att barn måste få välja böcker själv och skulle lärare istället tvinga 
på eleverna böcker kan det istället leda till att deras lust att läsa släcks. 
 
 
 
 
 
 
 

2.Läsning
(Lästid, miljö)

3. Reaktion 
(samtal, osv, "jag 
vill läsa mer...")

1.Urval
(tillgänglighet, urval, 

lager)
(vad som finns, hur 

tillgängligt det är
är presenteras)
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5 Metod och material 
 
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie gjorts. All utvald vetenskaplig 
litteratur, skolans styrdokument och informationsmaterial från Skolverket har lästs, 
granskats och analyserats. 
 
5.1 Litteraturstudie 
 
Eriksson Barajas et al (2013:31) betonar att en litteraturstudie går ut på att 
”systematiskt söka, kritiskt granska” och sedan göra en sammanställning av den 
information och de resultat man förvärvat. En litteraturstudie grundas på redan 
existerande faktabaserad litteratur och den ska ställa aktuell forskning i centrum. 
Kihlström (2007:234) påvisar att när en litteraturstudie utförs görs ingen egen 
empirisk forskning. Det finns inte heller några gränser för hur många studier som ska 
ingå i en litteraturstudie. I urvalet är det väsentlig att forskning inom det valda 
området inkluderas. Eriksson Barajas et al (2013:46) påpekar att det vanligaste sättet 
att genomföra en litteraturstudie är att söka information i olika databaser med hjälp av 
olika sökord och ämnesord. Denna studie är en allmän litteraturstudie då den inte 
innefattar all forskning inom området. Eriksson Barajas et al (2013:26) hävdar att en 
av skillnaderna mellan en allmän och systematisk litteraturstudie är just att den 
systematiska studien strävar efter att redogöra för all tillgänglig forskning inom det 
valda temat.  
 
5.2 Sökstrategier 
 
5.2.1 Databassökning 
 
Följande sökord har använts i denna litteraturstudie: högläsning, läsning lågstadiet, 
språkutveckling, lärare läsning, ordförråd och läs*. De sökord som valdes ut i 
databassökningen ansågs vara de som bäst kunde täcka in mina frågeställningar och 
de formulerades utifrån syftet och frågeställningar. 
 
Databassökningen genomfördes i databaserna: LIBRIS, DiVA och Högskolan 
Dalarnas söktjänst Summon. Utöver databaserna har sökning gjorts på Skolverkets 
hemsida och en manuell sökning har genomförts. Sökningarnas resultat visas i 
tabellerna nedan i punkt 5.3. 
 
För att få så effektiv sökning som möjligt tog jag hjälp av en bibliotekarie vid 
Högskolan Dalarna. Vid denna bibliotekarieledda sökning gavs tips på hur man kunde 
utvidga sökningen med hjälp av till exempel *. Vidare gavs tips på att vara vaksam på 
terminologin, det vill säga vilka olika ord används för högläsning etc. Vid ett besök på 
Karlstad universitet togs hjälp av en bibliotekarie för att få hjälp med att söka 
litteratur. 
 
5.2.2 Manuell sökning 
 
När sökningar gjordes i databaserna dök namn på vissa författare upp regelbundet. 
Då gjordes manuella sökningar på varje namn för att kunna hitta forskning som är 
relevant för frågeställningarna. För att hitta litteraturen gjordes besök på biblioteket 
på Karlstad universitet. 



 

7 
 

5.3 Sammanfattning av sökresultat 
  
Tabellerna visar en sammanfattning av sökresultatet i studien, de databaser som har 
använts och hur sökorden har kombinerats i sökningen i varje databas. Sökträffarna 
har sorterats utifrån litteraturstudiens frågeställning, antal träffar redovisas och 
därefter visas hur många sammanfattningar som lästs. Flera begränsningar har gjorts i 
arbete för att det inte skulle bli alldeles för stort att arbeta med. För att kunna läsa 
hela forskningen har fulltext valts i de flesta fall. Vid flera tillfällen har arbetet 
begränsats till avhandlingar och forskningspublikationer för att inte få med alla 
studentuppsatser som finns inom ämnet. I studien ville jag få med så aktuell forskning 
som möjligt och därför har det begränsats med årtal vid flera tillfällen. De artiklar eller 
böcker som inte var relevanta för frågeställningen valdes bort och nästa steg som 
genomfördes var att bedöma om kvarvarande studier och passade denna uppsats 
syfte. Detta gjordes genom att läsa sammanfattningen och passade texten in på syftet 
och frågeställningarna lästes den utvalda litteraturen i fulltext. Träffarna på sökordet 
högläsning passade inte in på syftet och frågeställningarna och därför finns ingen 
litteratur med i studien.  Jag fick många träffar på sökorden språkutveckling och 
läsning lågstadiet. Träffarna på språkutveckling handlade till stor del om elever med 
svenska som andra språk och deras utveckling. De träffar jag fick på Skolverket och 
sökordet läsning lågstadiet var inget som passade mitt syfte eller mina frågeställningar. 
 
Tabell 1. Summon 
 

Sökord Begräns- 
Ningar 

Antal 
Träff 

Läst 
abstract 

Granskad 
Litteratur 

Använd 
Litteratur 

Högläsning Avhandling 
Fulltext 

6 3   

Läsning 
lågstadiet 

Avhandling 0    

Språkutveckling Avhandling 
Fulltext 
2011-2016 

25 3   

Lärare läsning Avhandling 
Fulltext, 
2011-2016 

12 2 1 Svensson, 
A-K 
(2011) 

Ordförråd Avhandling 
Fulltext 
2011-2016 

11 1   

Läs* Avhandling 
Full text 
Peer review 
2011-2016 

0    
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Tabell 2. Libris 
 

Sökord Begräns- 
ningar 

Antal 
träff 

Läst abstract Granskad 
litteratur 

Använd 
litteratur 

Högläsning Avhandling  
2006-2016 
Svenska 

3 2   

Läsning 
lågstadiet 

Avhandling 
2006-2016 
Svenska 

1 1 1 Jönsson, 
K 
(2007) 

Språkutveckling Avhandling 
2006-2016 
Svenska 

78 1 1  

 Lärare läsning Avhandling 
2006-2016 
Svenska 

2 2   

Ordförråd Avhandling 
Fulltext 
Svenska 

6 1 1  

Läs* Avhandling 
2011-2016 
Svenska 

74 1 1  

 
Tabell 3. DiVa 

Sökord Begräns- 
ningar 

Antal 
träff 

Läst 
abstract 

Granskad 
litteratur 

Använd 
litteratur 

Högläsning Forsknings 
publikation. 
2009-2016 

4 2 2 Svensson 
A-K 
(2009, 2011) 

Läsning 
lågstadiet 
 

 0    

Språkutveckling Forskning 
publikation. 
 

12    

Lärare läsning Forskning 
Publikation. 
 

1    

Ordförråd Fulltext 6 1 1 
 
 

 

Läs* Fulltext 
Svenska 
Ped. arbete 

49 1 1  
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Tabell 4. Skolverket 

Sökord Begräns- 
ningar 

Antal 
träff 

Läst abstract Granskad 
litteratur 

Använd 
litteratur 

Högläsning  12 3 3 
 
 

 

Läsning 
lågstadiet 
 

 137 2   

Läs- och 
skrivinlärning 

Grundskole- 
utbildning 
 

34 2 1 Skolverket 
(2016) 

Lärare läsning Grundskole- 
utbildning 
 

73 3 1 Skolverket 
(2016) 

Ordförråd Förskole- 
klass 
 

4 1   

Läs Grundskole- 
utbildning 
Forskning 

165 5  
 
 

 

 
Tabell 5. Manuell sökning 
 
Manuell sökning 

Antal 
träffar 

Läst 
abstract 

Granskad 
Litteratur 

Använd 
litteratur 

13 13 12 Bjar & Liberg  
(2010) 
 

   Björk & Liberg 
(1996) 
 

   Chambers 
(2011) 
 

   Dominkovic et al 
(2006) 
 

   Fast  
(2009, 2011) 
 

   Varga et al 
(2015) 
 

   Langer 
(2005) 
 

   Liberg  
(2006) 
 

   Lundberg 
(2010) 
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   Hjälme 

(2006) 
 

   Meek 
(1982) 
 

   Svensson 
(2005) 
 

   Meyer & Wardrop 
(1994) 
 

   Lane & Wright 
(2007) 
 
 

 
 
5.4 Presentation av litteratur som återfinns i resultatdelen 
 
Bjar, L & Liberg C (2010). Barn utvecklar sitt språk. Boken är ett resultat av ett behov 
där kunskap om små och yngre barns språkutveckling är central. Boken handlar om 
barn språkutveckling med utgångspunkt i forskning. Författarna som skrivit bokens 
kapitel är experter och alla har aktuell kunskap inom varje område. 
 
Björk, M & Liberg, C (1996). Vägar in i skriftspråket. Boken behandlar forskning kring 
principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket. I boken tas det även upp hur man 
kan arbeta språkutvecklande med läs- och skrivinlärningen.   
 
Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Boken är en praktisk handledning 
i hur vi kan stimulera barn till att läsa, diskutera och förstå innehållet i det man läser. 
Chambers ger förklaringar till processerna och förslag på frågor som kan få läsaren att 
samtala om sin läsning. 
 
Dominkovic, Kerstin et al (2006). Läsa högt för barn. Författarna i boken går genom 
forskning kring högläsningens effekter. De tar upp olika högläsningssituationer och 
tittar på högläsning ur ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Fast, Carina (2009). Literacy – i familj, förskola och skola. Författaren skriver om de olika 
textvärldar som barn växer upp i. Fast visar att barnen utforskar skriftspråket före 
skolstarten och att det är viktigt att lärare sätter sig i de texter barn växer upp med 
idag. Skolan idag måste enligt Fast skapa en kontinuitet i barn lärande. 
 
Fast, Carina (2011). Att läsa och skriva i förskolan. Forskningsstudie. I studien får barn 
och pedagoger visa sin praktiska verksamhet i ord och bild. De får också förklara hur 
denna praktiska verksamhet går hand i hand med olika teorier om barnens läs- och 
skrivutveckling. 
 
Hjälme, Anita (2006). ) Om läsning och läslärande utifrån lärarstudenters i förväg givna frågor. 
I: Emergent Literacy. IPD rapport. Rapporten utgör femton skriftspråksforskares syn 
på barns lärande av att läsa och skriva efter den alfabetiska koden. 
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Jönsson, Karin (2007). Doktorsavhandling. Litteraturarbetets möjligheter. Jönssons studie 
undersöker yngre elevers läsning av skönlitteratur och arbetet runt läsningen i klassen. 
 
Lane, H. B. & Wright, T. L. (2007) Maximizing the effectiveness of reading aloud. I: The 
Reading Teacher, 04/2007, Volym 60, Nummer 7. I artikeln tas bland annat 
högläsningens viktiga bidrag till barns läsutveckling. 
 
Langer, Judith (2005). Litterära föreställningsvärldar. I boken diskuterar Langer olika 
strategier för att hjälpa elever att få en djupare förståelse av litteraturen. Dessutom 
diskuteras det hur litteraturen till exempel kan användas för en personlig utveckling. 
 
Liberg Caroline (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. I boken beskrivs barns läs- och 
skrivutveckling och hur man kan arbeta i skolan för att stödja barns läs- och 
skrivutveckling. I denna upplaga inkluderas den senaste forskningen fram till 2006. 
 
Lundberg, Ingvar (2010). Lärningens psykologi och pedagogik. Boken beskriver olika 
stadier barnet går genom på vägen mot flytande läsning. Speciella kapitel tar upp 
läsförståelse och läsundervisning. 
 
Meek, Margaret (1982). Learning to read. Författaren tar upp hur eller varför barn lär sig 
läsa. Meek förklarar vad som händer när ett barn får lära sig att läsa och hur lärare kan 
hjälpa om barn har lässvårigheter. 
 
Meyer, L. A. & Wardrop, J. L. (1994) Effects of Reading Storybooks Aloud to Children. 
Denna studie visar att det kan uppstå negativa effekter av förmycket högläsning.  
 
Svensson, Ann-Karin (2011). Doktorsavhandling. Lärarstudenters berättelser om läsning. 
Svenssons avhandling belyser läsning och läsbanor i ett perspektiv där lärarstudenter 
berättar om sin läsning från barndomen och framåt. 
 
Svensson, Ann-Katrin (2005). Språkglädje: språklekar i förskola och skola.  I boken 
redogörs för olika faktorer som inverkar på barns språkförmåga och hur barns språk 
kan stimuleras på olika sätt. 
 
Svensson, Ann-Katrin (2009). Högläsning i förskola och förskoleklass – hur vanligt är det? 
Studien har genomförts för att få en uppfattning om i vilken grad barn i åldrarna 1-6 
får uppleva bokläsning i skolan. Syftet med studien är att undersöka hur förekomsten 
av högläsning varierar mellan olika förskolor och förskoleklasser. 
 
Svensson, Ann-Katrin (2011). Språkstimulerande miljöer i förskolan. Syftet med rapporten 
var att studera om projektet Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik kan 
öka medvetenheten om läsning, barnlitteratur och språkmiljöer. 
 
Varga, Anita et al (2015). Att stimulera elevers läsintresse - ett samverkansuppdrag. Artikel. I 
artikeln diskuteras skolans uppdrag att stimulera elevers läsintresse utifrån 
styrdokument och ämnesdidaktisk forskning. 
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5.5 Etiska överväganden 
 
Eriksson Barajas et al (2013:69) menar att när en litteraturstudie genomförs ska etiska 
överväganden göras vid urvalet och vid presentationen av resultatet. Det är viktigt att: 
 

• Välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska 
överväganden har gjort. 
• Redovisa artiklar som ingår i litteraturstudien sam att arkivera dessa på ett säkert sätt i tio 
år. 
• Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Det är oetiskt att 
endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt (Eriksson Barajas et al 
2013:70) 

 
Under rubriken Sammanfattning av sökresultat 5.3 redogörs resultaten av sök- och 
utvalsprocessen. I tabellerna kan det utläsas hur litteraturen har hittats, om de hittats 
genom databassökning eller manuell sökning, sökord och i vilka databaser som 
använts. Intentionen har varit att nyttja den litteratur som använts i studien så 
objektivt som möjligt. I referenshanteringen har hänvisningar tydligt gjorts till 
författare till den litteratur som ingår i studien.  
 
6 Resultat 
 
Resultatet av de gjorda analyserna av den utvalda litteraturen presenteras nedan. Som 
första steg i analysen använder jag frågeställning 1för att kategorisera de förmågor och 
nackdelar som forskningen skriver fram när det gäller högläsningen. Nästa steg i 
analysen är att jämföra dessa förmågor med förmågorna i kursplanen i svenska och 
mot övrig utvald litteratur. 
 
6.1 Vilka förmågor kan högläsningen utveckla enligt forskningen? 
 
6.1.1 Intresse för böcker/läsning 
 
Margret Meek (1982:30) menar att barns läsprocess börjar när de kommer med en 
bok och vill att någon ska läsa för dem. Enligt Meek har barnet insett att 
krumelurerna i till exempel en bok kan var något roligt att lyssna på.  
 
Gemensam läsning kan ge ett intresse för livet att fortsätta läsa och skriva, men även 
sångstunder där barnen har tillgång till texten kan skapa goda tillfällen för lärande. 
Tillfällen då högläsning ges kan ge barnen ett intresse för läsning och att läsningen ger 
barnen lärdom om ”hur man beter sig som läsare och vad läsande egentligen innebär” 
(Liberg (2006:37-38). Även Björk & Liberg (1996:23) hävdar att intresset för att lära 
sig läsa och skriva tar sin början i den gemensamma läsningen.  Lundberg (2010:34) 
menar högläsningen kan skapa ett intresse för litteratur och läsning, där barnen 
upptäcker att det finns en ”värld av äventyr, spänning, förnöjelse, kunskap och 
glädje” i böcker. Varga et al (2015:7) menar det är av vikt hur texterna läggs fram för 
barnen och ”hur läsningen ramas in”, detta är väsentligt om barnen blir intresserade 
eller ej av läsning. 
 
I de analyser som Svensson (2011:65) gjort av fyra lärarstudenters ”läsbana” som 
unga framkommer det precis som Liberg (2006), Björk & Liberg (1996) och 
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Lundberg (2010) hävdar att högläsningen kan leda till att intresse för böcker, dess 
innehåll inklusive ord och bokstäver väcks till liv. 
 
6.1.2 Fantasi 
 
Barns fantasi väcks enligt Svensson (2005:30) till liv genom högläsning och så att vårt 
kulturarv och våra traditioner förs vidare. Svensson (2011:83) uttrycker att vid 
högläsning tillsammans med dem man känner finns det möjligheter till att utveckla 
”litterära förställningsvärldar”. Langer (2005:23) förklarar att en föreställningsvärld är 
en ”värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt”. Dessa 
föreställningsvärldar anser Langer är en ”textvärld i våra sinnen” och de kan skilja 
från människa till människa. Föreställningsvärldarna innehåller både vad man förstår 
och inte förstår i en text. Langer (2005:31) framhåller att när lärare har kunskap om 
hur föreställningsvärldar utvecklas kan lärarna stötta eleverna i deras ansträngningar 
att tolka texterna. Langer (2005:167) hävdar att i ett klassrum där det arbetas med 
föreställningsbyggande kommer eleverna kunna utveckla sina tolkningar och 
uppfattningar av den lästa texten.  Jönsson (2007:51) anser precis som Svensson 
(2011) och Langer (2005) att högläsningen kan utveckla en mental textvärld där det 
finns insikter, hypoteser och uppfattningar. Jönsson (2007:233) påpekar att de elever 
som ingick i hennes forskning uttryckte att den gemensamma läsningen är 
betydelsefull då den skapar både bilder och idéer. Fast (2011:191) hävdar ungefär 
detsamma som Jönsson (2007) att barnen ska kunna överföra texter de hört till inre 
bilder, men att de också ska kunna tolka texten.  
 
6.1.3 Ordförråd 
 
Lundberg (2010:34) och Fast (2011:186) påpekar att vid högläsning får barnen höra 
nya ord som de inte mött förut i vanliga samtal och genom detta utvecklas och 
stimuleras deras ordförråd. Lundberg (2010:31) påpekar dessutom att texter innehåller 
större ”vokabulär” och dessa nya ord som finns i texten ibland kan förstås av de 
eventuella bilder som finns i boken, vilket i sin tur kan leda till att ordförrådet 
utvecklas. Svensson (2005:29) instämmer med Lundberg (2010) att det är av yttersta 
vikt att vi läser för barnen, på grund att detta medför att de får ett rikt språk. 
Dominkovic et  al (2006:20) menar att högläsningen ger eleverna nya kunskaper om 
språket som de sedan har hjälp av vid kommande läs- och skrivutveckling. De nya 
orden de får höra ger barnen ett större ordförråd och dessutom ett bredare och 
dekontextualiserat språk. Det dekontextualiserade språket som är situationsoberoende 
innebär till exempel att eleverna ska kunna förklara en händelse för en person som 
inte var med när det skedde. Detta kan i sin tur leda till att de utvecklar ett 
”tankeverktyg”. Liberg (2010:230) hävdar att när barn läser tillsammans med en vuxen 
så kommer de att lära sig att känna igen ord som de sedan kan läsa på något annat 
ställe, till exempel en skylt.  
 
6.1.4 Samtala/diskutera 
 
När barn lär sig läsa och skriva ser inte utvecklingen likadan ut. Eleverna bör få prova 
olika arbetssätt och uttrycksformer för att behoven ska tillgodoses. Ett bra sätt är att 
som lärare ägna sig åt gemensamma läs- och skrivövningar och därigenom försöka 
sammankoppla elevernas ”läs-och skrivupplevelser till deras egna tankar och 
erfarenheter” (Björk & Liberg 1996:12). Efter högläsningen är det bra att följa upp 
med samtal och att både skriva tillsammans och på egen hand, leka med språket, 
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undersöka nya ord och jobba med drama, rörelse, musik, bild och formskapande. I 
det gemensamma arbetet ska barnen kunna utföra saker med hjälp av sin omgivning 
och detta ska till slut leda till en språkutveckling hos barnen (Björk & Liberg 1996:11-
13). 
 
Svensson (2005:30) betonar att högläsningen skapar underlag för diskussioner där 
läsare och lyssnare har samma utgångspunkt. Svensson (2005:30, 36) menar att 
barnen kan utveckla sitt språk och genom diskussioner kan man få veta om barnen 
förstått orden, olika begrepp och innehållet i boken. Fast (2008:90) anser att när 
högläsningen sker kan barnet ställa frågor, de lär sig saker om livet, sin omgivning och 
människor. När detta sker blir läsningen en aktiv handling. Genom denna handling då 
vuxna samtalar med barnen anser Liberg (2006:40) att barnen kommer lära sig hur 
man kan samtala om de texter man läst och hur man förflyttar sig i olika texter. Björk 
& Liberg (1996:23) framhåller att genom samtal om den höglästa texten kan barnen få 
en förståelse av innehållet texten. Langer (2005:61) menar att samtal får eleverna att 
uttrycka sina tankar som växt fram genom föreställningsvärldarna som de skapat 
under tiden de läst. Men att det nästan alltid leder till att eleverna får nya idéer och 
tankar som får dem att vilja diskutera dessa. 
 
Det är viktigt att tänka på att inte samtalen med barnen blir ett förhör av textens 
innehåll utan diskussionerna ska vara utbyte av tankar om det lästa. Barnen behöver 
få bearbeta sina tankar om vad som lästs i stillhet utan krav (Svensson 2011:84). 
 
6.1.5 Lyssna 
 
En del av att lära sig läsa och skriva är att kunna lyssna till en text som högläses. 
Genom detta ska barnen lära sig att koncentrera sig på en text och kunna förstå dess 
innehåll (Hjälme 2006:99). Chambers (2011:65) instämmer med Hjälme (2006) och 
hävdar dessutom att när vi lyssnar till högläsning så anpassar vi oss till ”text”. 
Chambers menar då ”inte de tryckta orden i sig”, utan hur vi uppfattar och vilka 
erfarenheter vi får av berättelsen. Lundberg (2010:34) anser precis som Hjälme (2006) 
att när barnen lyssnar på en text som läses högt så måste de vara fokuserade och 
observanta. Lundberg (2010:34) lägger till att barnen dessutom måste kunna hänga 
med i ett imaginärt händelseförlopp. Svensson (2005:36) hävdar att det utvecklar 
vanor att lyssna till det skrivna språket om barnen får uppleva högläsning. Vanorna 
kan utveckla en förtrogenhet i att använda texter, förklarar Lundberg (2010:34). 
 
6.1.6 Vårt språks struktur 
 
Fast (2008:91) anser att barnen kan se hur det skrivna språket är strukturerat och dess 
uttrycksätt genom att de får delta i högläsning. Lundberg (2010:34) förklarar att 
barnen lär sig hur skriftspråkets konventioner är. Med detta menas att läsning sker 
från vänster till höger och uppifrån och ned, vad ord är och hur bokstäver ser ut. 
Vidare skriver Lundberg att ”barnen får möta skriftspråkets egenart, den speciella 
meningsbyggnaden, litterära former och uttryckssätt som aldrig hörs i vanliga samtal.” 
Fast (2008:91) påpekar att när de lyssnar till någons läsning får de höra vårt språk i ett 
sammanhängande uttryck. Hjälme (2006:99-100) hävdar att syftet med högläsningen 
är att ge barnen god kännedom om skriftspråkets form som i sin tur ska leda till att 
läsinlärningen främjas. 
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Genom högläsning kan barnen ”ledas framåt med hjälp av bilderna/texten”, de kan 
lära sig att ”bilder kan namnges precis som de skrivna ord som barnet kommer att 
möta i böcker med text”. När vuxna genom samtal gör detta kan det ge barnen en 
bild av bokens textvärld. Gemenskapen som uppstår när man läser en bok 
tillsammans kan väcka ett intresse hos barnen för att själv vilja skriva (Liberg 2006:37-
38).  
 
Genom att ge barnen en djupare förståelse för boken och få dem att förstå vad som 
sker och varför det gör det, ges barnen ett redskap att ta till sig texter. Det 
förekommer att barn inte deltar i samtal om texter i hemmet. Dessa barn skulle få stor 
hjälp av att i skolan få diskutera om texterna och få vara ”medberättare”. Lärarna kan 
hjälpa eleverna att tolka det implicita och få eleverna att forcera texten på ett djupare 
plan. Svensson (2009) anser att förmågan att ta till sig texter fordras vid studier. De 
elever som utvecklar denna förmåga anser sannolikt att skolan är mer viktig än de 
som inte klarar av att tolka texter på en djupare nivå. (Svensson 2009:17).  
 
6.2 Beskriver forskningen några nackdelar med högläsningen? 
 
Meyer & Wardrop (1994:10-11) redogör för en studie där det framkommit att det inte 
har kunnat påvisa något positivt samband mellan den tidsmängd ett barn blivit 
högläst för och för barnets läsutveckling. Enligt författarna går det inte att bevisa att 
det är just högläsningen som medverkar till att vissa barn språklig skicklighet. Meyer 
& Wardrop (1994:6) anser att det kan vara ett resultat av andra aktiviteter som är 
språkstimulerande.  Studien visar att lärare som använder mycket tid till högläsningen 
inte spenderar lika mycket tid till att utföra andra språkstimulerande processer i 
undervisningen.  Detta leder enligt författarna till att barnens språkutveckling går 
långsammare än om läraren lagt mer tid på andra språkutvecklande aktiviteter. 
 
6.3 Vilka förmågor kan högläsningen utveckla i ämnet svenska? 
 
De förmågor elever i årskurs f-3 ska utveckla i ämnet svenska är: 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. (Lgr 2011:223-224) 
 
När kursplanen lästes stod det inte uttryckligen att högläsningen kan utveckla dessa 
förmågor. Jag kommer dock att analysera och diskutera med hjälp av den utvalda 
litteraturen att högläsning ger en positiv effekt på barns läs- och skrivutveckling. Se 
punkt 7.2.2. 
 
6.4 Hur kan högläsningen effektiviseras i undervisningen?  
 
Fast (2008:90) framhåller att de allra flesta vuxna tycker att man ska läsa högt för 
barnen, men att många samtidigt anser att högläsningen konkurreras ut av andra 
aktiviteter. Högläsning kan ske på många olika sätt och variera ju äldre barnet blir. Till 
en början då barnet är litet kikar man oftast tillsammans på bilderna i boken och som 
vuxen talar man om för barnet vad ”saken” på bilden heter.  
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Att använda högläsning som något man fyller ut tiden med innan en annan aktivitet 
väntar, ger signaler om att det inte är så viktigt med läsning utan det som kommer 
efter har högre prioritet. Skulle den som läser högt dessutom avbryta mitt i boken ger 
det ännu starkare signaler att läsningen har en låg status, hävdar Svensson (2011:83).  

När man läser för barn ska man först läsa boken själv för att undvika problem, till 
exempel att barnen blir rädda för något. Den som läser högt ska lägga vikt vid 
intonationen eftersom berättelsen blir mer intressant på detta sätt, hålla ögonkontakt 
med barnen för den ger samhörighet, prata om bilderna och inte läsa för svåra 
böcker. Om man som vuxen lånar litteratur som man känner till undviker man 
överraskningar som inte passar barn. Utöver detta vet man som läsare hur man ska 
intonera, påpekar Svensson (2011:88). De äldre barnen bör få lyssna till böcker med 
färre bilder för att deras fantasi ska stimuleras. (Svensson 2005:30). Lundberg (2010) 
tar upp ungefär samma saker som Svensson (2005). Författaren skriver att det inte är 
lätt att läsa för barn. Lundberg menar då att den som läser högt måste vara 
uppmärksam på barnen och deras behov.  Han förklarar att ”Det gäller att läsa 
uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens 
uppmärksamhet”  (2010:33).  I likhet med Svensson (2011) och Lundberg (2010) tar 
Varga et al (2015:8) upp intonationen men hävdar också att det är viktigt att använda 
olika röstlägen, göra pauser, använda olika läshastigheter och därtill utföra gester och 
mimik. Svensson (2009:17-18) framhåller att syftet med förskoleklassen är att barnen 
ska få språkstimulans genom bland annat högläsning. Det är då inte godtagbart att det 
finns förskollärare som inte läser för barnen och ger dem en chans att samtal om 
litteraturen och levandegöra sina erfarenheter genom lek, bild och drama. Lane & 
Wright (2007:669) hävdar att lärare bör fundera på hur mycket tid denne vill lägga på 
högläsningen. Därtill ska det tas i beaktning vilka mål läraren har med högläsningen 
och att anpassa det till den aktuella elevgruppen. 
 
7 Diskussion 
 
Diskussionen delas in i två delar, där det i den första delen förs en diskussion om 
metoden och vilka begränsningar som gjort i urvalsprocessen. I den andra delen 
diskuteras de frågeställningar denna litteraturstudie grundas på. 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Vid genomförandet av detta arbete har en allmän litteraturstudie genomförts. Den 
vetenskapliga litteraturen, skolans styrdokument och Skolverkets informationsmaterial 
har granskats och analyserats. När en litteraturstudie utförs är det viktigt att vara 
grundlig i sitt arbete och kunna beskriva hur man fått fram sitt resultat. Eriksson 
Barajas (2013:48) påpekar också att det är av betydelse att utföra sina mätningar och 
arbete neutralt i ett forskningsarbete.  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur man som lärare bör arbeta 
med högläsning och vilken betydelse högläsningen har när det gäller elevers läs- och 
skrivutveckling i årskurs f-3. Sökorden som valdes ut skulle föra fram litteratur som 
passade in på mitt syfte och mina frågeställningar.  Då arbetets tid var begränsat till 
ett visst antal veckor formulerades ett begränsat antal frågeställningar ut för att arbetet 
inte skulle bli för stort att hantera. I urvalet som gjordes blev det mesta av det som 
valdes ut begränsat till svenska forskare och författare som har lång erfarenhet av det 
valda området. Kihlström (2007:236) betonar att det är när man gör en studie är det 
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vanligt att man väljer ut flera olika studier och undersöker vad som skiljer dessa åt. 
Trots att studien innefattar ett färre antal avhandlingar/böcker har materialet 
granskats och det är skrivet av forskare som har en bred erfarenhet inom området. 
Detta gör att studiens reliabilitet stärks. Hade inte arbetet varit tidsbegränsat till ett 
visst antal veckor kunde reliabiliteten stärkts ytterligare genom att göra en större 
studie, där det ingick fler avhandlingar och artiklar.  
 
Eriksson Barajas et al (2013:105) beskriver begreppet validitet som en undersöknings 
grad av giltighet. Forskaren måste fråga sig om denne undersöker det han/hon har för 
avsikt att undersöka. Detta innebär att låta studiens syfte och frågeställningar vara 
närvarande i arbetet. Exempelvis har jag i resultatet och resultatdiskussionen besvarat 
frågeställningarna var för sig. Detta har jag gjort för att underlätta för läsare att 
frågeställningarna är besvarade och att syftet med studien varit närvarande under 
arbetets gång. 
 
Då det gjorts avgränsningar i arbetet som till exempel sökord, årtal, full text med flera 
har säkert en del forskning som skulle kunna varit relevant sållats bort. En svaghet 
kan vara att all litteratur som valdes ut var i full text, detta kan innebära att jag kan ha 
missat litteratur som kunnat vara aktuell för studien. Dock anser jag att 
begränsningarna har varit nödvändiga på grund av det finns en stor mängd forskning 
inom området och det fanns inte tid att gå genom och läsa allt om arbetet skulle hinna 
bli klart inom ramen för examensarbetet. För att få fram mer forskning som passar 
mina frågeställningar när jag söker i databaserna så skulle jag kunnat kombinera ordet 
med ett *, AND och OR. Forskningen som använts i detta arbete har till största del 
redovisat att etiska överväganden gjorts. I ett par av artiklarna är det däremot otydligt 
om etiska överväganden använts. De här artiklarna har tagits med då man kan anta 
genom metodval, att det är Skolverket som står bakom arbetet och att medverkande 
inte verkar ha tagit skada av forskningen.    
 
7.2 Analys och diskussion 
 
7.2.1 Kan högläsningen utveckla några förmågor och finns det 
nackdelar? 
 
Övervägande del av utvald litteratur tar upp att högläsningen enbart är positiv för 
barnens läs- och skrivutveckling. I litteraturen framkommer det ett flertal förmågor 
som barnen kan utveckla genom högläsning och gemensam läsning. För att dessa 
förmågor ska utvecklas positivt är det viktigt att läraren lägger fram texten rätt för 
barnen så att det fångar deras intresse. För att barnens fantasi ska väckas till liv och 
att de ska kunna utveckla föreställningsvärldar ska läraren ha kunskap om hur dessa 
utvecklas. Läsningen ska vara en aktiv handling där barnen ska få samtala och 
diskutera. Genom högläsning ska barnen få uppleva språkets struktur med till 
exempel stor och liten bokstav och läser vi för barnen kommer de få ett rikt språk. 
Dessa kan sedan kopplas till de förmågor som finns med i kursplanen i svenska (Lgr 
2011:223-224). Mot detta kan Meyer & Wardrops redogörelse av en studie ställas, där 
det framkommer att det inte har kunnat påvisas något positivt samband mellan den 
tidsmängd ett barn blivit högläst för och för barnets läsutveckling. Enligt författarna 
går det inte att bevisa att det är just högläsningen som medverkar till vissa barns 
språkliga skicklighet. Det är mycket intressant att denna studie (eller om det finns 
några andra nackdelar med högläsningen) inte nämns i den utvalda svenska 
litteraturen. 
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I Chambers läsprogram framkommer det att barn ska få lyssna till högläsning och att 
de ska få bearbeta sina reaktioner och tankar. Författaren påpekar att de ofta vill måla, 
rita eller dramatisera. Vidare anser Chambers att samtala och diskutera om den lästa 
texten är något viktigt. I litteraturen som återfinns i min studie tar i det stora hela upp 
samma saker som Chambers. Genom högläsningen och gemensam läsning menar 
forskarna att förmågorna: intresse för böcker, fantasi väcks till liv, ordförråd stärks, 
att samtala/diskutera, lyssna och att de får uppleva vårt språks struktur utvecklas. 
Chambers nämner aldrig att vi kan läsa för mycket för våra elever. Författaren anser 
att eleverna ska få uppleva högläsning varje dag i skolan och han hårdrar det till att 
den lärare som inte gör detta inte kan anses som kompetent. Meyer & Wardop 
redogör dock för att lärare kan högläsa för mycket så att andra språkstimulerande 
aktiviteter får stå tillbaka. Detta kan enligt forskarna leda till att elevernas 
språkutveckling stagnerar eller tar längre tid.  
 
7.2.2 Vilka förmågor kan högläsningen utveckla i ämnet svenska? 
 
Förmågorna att ”formulera sig i tal och skrift”, ”läsa och analysera 
skönlitteratur och andra texter för olika syften” och ”anpassa språket efter 
olika syften, mottagare och sammanhang” (Lgr 11:223).  
 
Ovanstående förmågor kan utvecklas genom bland annat högläsning. I den utvalda 
litteraturen framkom det att det är viktigt att lärare följer upp med diskussioner och 
gemensam skrivning efter läsningen. Eleverna bör få göra olika framställningar för att 
behoven ska tillfredsställas. Det kan till exempel vara drama, musik, rörelse och bild. 
Genom detta arbetssätt kan lärarna få reda på vad eleverna har förstått vad som lästs 
och om eleverna kan återge olika begrepp och innehållet i texten. Låter man barnen få 
en djupare förståelse av en text genom att till exempel förklara vad det är som händer 
och varför det händer ger barnen ett verktyg att kunna ta till sig olika sorters texter. 
 
Chambers synsätt om att barn måste få uttrycka sina erfarenheter och åsikter 
tillsammans med andra människor kan mycket väl kopplas till denna del. Jag menar 
att barnen måste kunna formulera sig i tal på ett sätt som gör att andra förstår dem. 
Detta anser jag att kan leda till att de utvecklar sin talförmåga och deras ordförråd. 
Barnen behöver också kunna anpassa sitt språk efter olika syften, exempelvis är syftet 
att prata om innehållet eller vad de tycker om boken. 
 
En av de förmågor som finns med i kursplanen i svenska är att elever ska ges chans 
att kunna ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Lgr 11:223) 
I det centrala innehållet i kursplanen i svenska ska elever kunna ”Språkets struktur 
med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.” och ”alfabetet 
och alfabetisk ordning”. (Lgr 11:224). 
 
Litteraturen framhåller att genom högläsningen lär sig barnen skriftspråkets 
konventioner. Med detta menar forskarna att eleverna lär sig att vi läser från vänster 
till höger, uppifrån och ner, vad ord är för något och hur våra bokstäver ser ut. Den 
gemensamma högläsningen kan dessutom leda till att barnen upptäcker den speciella 
meningsbyggnaden och att uttryckssätten skiljer sig från det talade språket. 
Högläsningens syfte och mening är att barnen ska utveckla en kunskap om vårt 
skriftspråks form. Utvecklas denna kunskap kan det i sin tur leda till att läs- och 
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skrivinlärningen främjas. Får eleverna lyssna till högläsningen skapar det vanor hos 
dem som kan utveckla en intellektuell vana i att använda texter. 
 
Chambers framhåller att samtal och berättande som utgår från litteraturen kan leda till 
en utveckling och motivation av barnets ordförståelse. Detta kan kopplas till 
förmågorna ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” då eleverna 
genom högläsningen och om de samtidigt får titta i boken kan till exempel se ord 
stavas och följa språkregler. 
”Sambandet mellan ljud och bokstav” (Lgr 11:224) 
 
Enligt flera forskare börjar barnens läsprocess oftast vid den tidpunkten då barnen 
kommer på att de där krumelurerna i boken är roliga att lyssna på. Det här har jag lagt 
mer märke till efter att jag började min lärarutbildning. När barnen får delta i 
högläsningen får de lyssna till vårt språk i ett enhetligt uttryck. Får dessutom barnen 
vara med och titta i boken som läses kan de upptäcka hur vårt skrivna språk är 
formulerat. När mitt äldsta barn som nu är åtta år kom med en bok tänkte jag inte så 
mycket på att hon kanske kunde upptäcka vårt skrivna språk. Mina tankegångar var 
att hon tycker att det är kul att titta på bilderna i boken. Sonen som nu är två år har 
precis börjat förstå att det är roligt med böcker. Han kommer med några speciella 
böcker som han vill at vi ska läsa nästan dagligen.  
 
För att låta barnen möta nya ord som de tidigare inte mött och för att utveckla deras 
ordförråd är högläsningen en mycket bra aktivitet. Genom att de får höra och se 
orden samtidigt som någon läser för dem kommer barnen dessutom kunna se 
sambandet mellan ljud och bokstav anser jag. Vårt talade språk har inte så stort 
vokabulär som det skrivna språket har och de nya orden som finns i texter kan ibland 
förklaras med hjälp av de bilder som finns i boken. Forskarna anser att det är av stor 
vikt att vi läser för barnen för att de ska utveckla ett rikt språk. Barnen kommer att 
lära sig att känna igen ord som de läst tillsammans med en vuxen. Dessa ord kan de 
sedan läsa på något annat ställe, exempelvis på skyltar.  
 
När barnen lyssnar till högläsning ska de kunna översätta det de hör till inre bilder 
och de ska även kunna tolka det de nyss hört. I dessa inre bilder finns deras insikter, 
hypoteser och uppfattningar. De litterära föreställningsvärldarna innefattar också vad 
vi förstått och inte förstått i en text. Det här är mycket intressant. Av erfarenhet både 
hemma och från min VFU har jag lagt märke till hur barnen försöker uttrycka sina 
föreställningsvärldar i både bild och språk. Barnen i en förskoleklass fick vid ett 
tillfälle lyssna till sagan om Prinsessan på ärten och därefter fick de fritt uttrycka 
genom bild hur de tolkade sagan. Detta blev lika lärorikt för mig som student som för 
barnen som deltog i denna övning. Resultatet blev en mängd olika sängar med 
madrasser. Tolkningen av själva ärtan och dess storlek var också stor. Många av 
eleverna hade funderingar och hypoteser på hur stor ärtan kunde vara. 
 
Chambers påpekar att eleverna ska få lyssna till högläsning varje dag i skolan och att 
den lärare som inte utför detta kan anses som inkompetent. Författaren menar att när 
vi lyssnar till högläsning av böcker så får vi ta del av andras tankar och idéer. 
 
7.2.3 Hur kan högläsningen effektiviseras i undervisningen? 
 
I dagens samhälle finns det många konkurrenter till högläsningen till exempel 
sysselsättning med datorer, surfplattor med mera. Dock verkar det som de allra flesta 
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vuxna tycker om att läsa för sina barn. Det framgår i resultatet att högläsning kan vara 
ett verktyg i undervisningen som bidrar till barns läs- och skrivutveckling. Det som 
kommit fram i litteraturen är att högläsning bör effektiviseras för att maximera 
barnens läs- och skrivutveckling. Läsandet anses vara en kulturell och bildande 
sysselsättning där våra barn ska titta i böcker och uppleva högläsning. Trots detta har 
läsförmågan hos våra barn och elever minskat kraftigt i de senaste mätningarna. 
Svaret tror flera forskare kan vara at vi läser allt mindre för barnen. Varför gör vi det 
om det är så att vuxna tycker om att läsa för barnen?  
I skolan hävdar forskare att det bör finnas plats och tid där elever kan få delta i 
högläsning ur böcker som de anser vara intressanta och roliga. Det här är mycket 
viktigt då det finns barn som inte alls får delta i högläsning hemma. Det här kallas för 
en litterär amning. När barnen är små kan man tillsammans titta på bilderna i boken 
och som vuxen kan man tala om vad de olika sakerna heter. Det man bör tänka på är 
inte välja för svåra böcker och att innehållet ska passa åldersgruppen. För att hålla 
kvar intresset hos barnen får den som läser högt tänka på att hålla ögonkontakten och 
stanna upp och prata om bilderna. De äldre barnen bör få delta i en högläsning där 
böckerna har mer text än bilder. Detta är viktigt för att deras fantasi ska kunna 
stimuleras. Den gemensamma läsningen kan skapa litterära föreställningsvärldar där 
det finns uppfattningar och förståelser om den lästa texten.  
 
I förskoleklassen anser forskare att eleverna ska få språkstimulans genom högläsning.  
Alla lärare ska dessutom läsa för sina elever och det anses inte acceptabelt att det 
finns skolor där detta inte görs. Chambers hårdrar detta och hävdar att dessa lärare är 
inkompetenta. Eleverna ska efter högläsning få delta i samtal och diskussioner där de 
ska få uttrycka sina tankar och erfarenheter. Jag anser precis som författarna att detta 
ska göras för att eleverna ska få den språkstimulans de behöver. 
 
I Chambers metod framkommer att lärare ska stötta eleverna under utvecklingen och 
de ska ge barnen positiv feedback. Lärarna ska läsa texter som ligger framför barnets 
nuvarande lässtadium för att skapa en utmaning. Författaren hävdar att elevernas lust 
till att läsa kan släckas genom att läraren tvingar på eleverna böcker. 
 
7.3 Slutsatser 
 
När jag analyserat bakgrunden och resultatet har jag sett hur högläsningen kan 
utveckla flertalet av de förmågor som finns i kursplanen i svenska (Lgr 2011:223-224). 
Att ta del av forskningen har gett mig större förståelse och inblick i hur viktigt det är 
med högläsning för alla barn, stora som små. Det är lätt att tro att man kan sluta läsa 
för barnen när de läser på egen hand. I kursplanen för ämnet svenska nämns inte 
högläsning överhuvudtaget. Dock kan man kan tolka in högläsningen i förmågan: ” 
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Eftersom 
forskningen trycker så hårt på att högläsningen är viktig för barns läs- och 
skrivutveckling är det mycket anmärkningsvärt att det inte finns omnämnt i 
kursplanen för svenska.  I resultatet ser man dessutom hur viktigt det är att följa upp 
med diskussioner och att låta barnen få uttrycka sina erfarenheter estetiskt efter 
högläsning. Detta tror jag är något som lärare måste bli bättre på och arbeta mer med 
i undervisningen. Det är lätt att bara läsa en bok pärm till pärm och sedan lägga den åt 
sidan och påbörja en ny utan att barnen har fått uttrycka sina erfarenheter av den lästa 
texten. Detta är något jag har fått erfara under mina VFU perioder i skolan. Lärarna 
har läst boken och när den är klar har de börjat läsa på en ny. 
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Studien som Meyer & Wardrop (1994) refererar till strider mot vad den övriga utvalda 
forskningen säger. Meyer & Wardrop (1994) redogör för att lärare kan läsa för mycket 
för sina elever i undervisningen. Effekten blir att andra språkstimulerande aktiviteter 
blir lidande och detta leder till att elevernas språkutveckling stagnerar. I motsats till 
ovannämnda lyfter den övriga forskningen endast fram högläsningen positiva effekter 
på läs- och skrivutvecklingen hos barn. Litteraturen hävdar också att det är mycket 
viktigt med högläsning i hemmet samt att eleverna ska få delta i högläsning i 
undervisningen i skolan. Eftersom det gjorts studier där det framkommit att det finns 
nackdelar med att använda högläsningen för mycket i undervisningen är det märkligt 
att inte fler forskare framhäver detta i sin forskning. Som lärare bör man arbeta 
medvetet med högläsningen och vara kunnig om både högläsningens för- och 
nackdelar. Meyer & Wardrops (1994) redogörelse står i motsättning till vad jag 
iakttagit på min VFU skola. Lärarna på skolan verkar ha en bra balans mellan 
högläsningen och andra språkutvecklande processer.   
 
Förmågan att kunna urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer tycker jag 
verkar vara mycket viktig för barnens skrivinlärning. Detta genom att de får se och 
lära sig hur orden stavas och hur de kan sätta samman meningar. Kombinerar man 
som lärare högläsning och gemensam skrivning kommer det att gynna 
skrivinlärningen anser jag. Detta är något som även Lundberg (2010), Fast (2009) och 
Björk & Liberg (1996) framhåller i sina böcker. I ovanstående resultat kommer det 
dessutom fram andra förmågor som barn kan utveckla vid högläsning. Att barnen 
skapar ett intresse för böcker anser jag kan leda till att de lättare kan utveckla 
förmågorna i svenska. Min åsikt är att fantasin och de litterära föreställningsvärldar 
som Langer (2005) skriver om kan bidra till barns språkutveckling och hjälpa dem 
med läs- och skrivinlärningen. Dessutom menar jag att lärare kan få reda på hur 
barnen ligger till i sin läs- och skrivutveckling. I resultatet ovan ser man klart och 
tydligt att högläsningen kan bidra till att flertalet av de förmågor som finns angivna i 
kursplanen i svenska (Lgr 2011) utvecklas i positiv riktning. 
 
Chambers metod (1987) där han hävdar att läsandet är en mycket viktig kulturell- och 
bildande sysselsättning tycker jag stärks utifrån denna litteraturstudies resultat. Med 
det menar jag att läsandet kan anses som bildande då eleverna utvecklar flera 
förmågor enligt kursplanen i svenska (Lgr 2011). Jag delar dessutom Chambers (1987) 
synsätt att litteraturen utvecklar vår fantasi och att vi genom litteraturen får ta del av 
andra människors tankar och idéer. Genom Chambers metod där samtal om en bok 
kan ta reda på våra medmänniskors föreställningar om en text. Det Chambers (1987) 
framhåller kan kopplas till Svensson (2005). Svensson (2005) tar upp att genom 
diskussioner kan man få veta om barnen förstått begrepp och innehåll i text. Langers 
teori (2005) om att vi kan skapa mentala textvärldar genom läsning och att dessa 
”världar” skiljer sig mellan människor är mycket intressant. Jag saknar dock djupare 
förklaringar i Langers teori om hur lärare ska kunna locka fram denna mentala 
textvärld från eleverna, så att man kan bygga vidare och arbeta praktiskt med 
elevernas läs- och skrivutveckling.  
 
Jag tror att vi vuxna sysselsätter oss allt mer med datorer, mobiler och surfplattor. 
Detta gör att den viktiga högläsningen ”glöms” bort. Det som förvånade mig mest i 
denna del var det Svensson och Chambers (1987) tog upp att det finns lärare som inte 
läser högt för sina elever. Chambers (1987) drog till och med slutsatsen att dessa 
lärare inte är kompetenta. Vi har genom vår utbildning vid Högskolan Dalarna och 
genom den studentlitteratur vi läst fått en förståelse för vikten av att högläsning är 
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mycket viktigt för barns läs- och skrivinlärning. Om lärarna arbetar aktivt med 
högläsning och är medvetna om för- och nackdelar tror jag att det kan ge dem ett 
verktyg att lättare upptäcka vilka barn som ligger i farozonen för att inte utveckla de 
förmågor eleverna ska göra enligt läroplanen (Lgr 2011). Skulle lärare läsa utan att 
föra samtal med barnen anser jag att de måste få låta barnen uttrycka sina åsikter och 
tankar på annat sätt, exempelvis genom att skriva, rita eller genom drama. Hur ska 
läraren annars veta vad barnen tycker om texten och om de förstått vad som lästs. Jag 
tror att läraren kan missa de elever som behöver lite mera stöd i sin undervisning eller 
de elever som behöver mer utmaning i sin läs- och skrivutveckling. Det hade varit 
mycket intressant att få ett svar i Svenssons (2005) forskning på varför dessa lärare 
inte läser för sina elever. Då samtlig utvald svensk litteratur tar fram vikten av 
högläsning i skolan och att det ger barnen viktig språkstimulans borde högläsningen 
vara något som alla lärare borde göra. Under min VFU har mina handledare dagligen 
läst för sina elever. Det jag har lagt märke till när de läst klart en bok är att det inte 
alltid följs upp med en diskussion. Jag tror att många lärare läser bok på bok och 
glömmer denna viktiga bearbetning av det lästa. Jag tycker att eleverna måste få chans 
att diskutera och uttrycka sina erfarenheter av den lästa texten. Lärarna får också 
möjligheter att kunna ge eleverna en djupare förståelse för boken och dessutom ta del 
av vad barnen förstått av det lästa. Jag drar slutsatsen genom den utvalda och lästa 
litteraturen, resultaten och av egna erfarenheter att högläsning är en viktig del av 
undervisningen i skolan och att lärare måste arbeta mer med högläsning. Chambers 
(1987) syn på att högläsning är bildande stämmer väl överens med resultaten i denna 
studie. 
 
8 Fortsatt forskning 
 
Under arbetet med den här litteraturstudien har jag fått en ökad förståelse för hur 
viktig högläsningen är för barn språkutveckling. Dessutom har nya frågor uppkommit 
som kan vara av intresse för fortsatt forskning. Innan arbetet började antog jag att det 
skulle vara lätt att få tag i relevant litteratur till studien. Det har inte varit några 
problem att få tag i litteratur, men det har däremot varit svårt att begränsa urvalet. Jag 
har haft en inblick i skolan värld genom min verksamhetsförlagda utbildning och där 
har jag sett hur mina handledare nästan dagligen använt sig av högläsning i sin 
undervisning och eleverna har enligt min uppfattning uppskattat detta inslag.  Under 
min VFU tid fick jag dessutom vid flera tillfällen prova på högläsning och har vid ett 
tillfälle haft efterföljande boksamtal med eleverna, dessa moment tyckte jag var 
mycket intressanta och givande. Även i undervisningen som jag fått genom 
Högskolan Dalarna har jag fått en förståelse för läsningens viktiga betydelse för barns 
språkutveckling.   
 
Utifrån denna bakgrund vill jag ge förslag på följande forskningsfrågor, vilka skulle 
kunna lämpa sig för en empirisk studie: Hur ofta lärare använder sig av högläsning i 
undervisningen? Vad tycker lärare om högläsning och dess betydelse för elevernas 
språkliga utveckling? Vilka förmågor anser lärarna att högläsningen kan utveckla? 
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