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Abstrakt 
Engelsk titel: Read-Alouds and book talks in school-age educare. 

 
Syftet med denna studie var att synliggöra hur lärare i fritidshemmet använder sig av 
högläsning och boksamtal i fritidshemsverksamheten. Vi ville även synliggöra lärarnas 
åsikter om sambandet mellan högläsning, boksamtal och språkutveckling. Vi har valt att 
arbeta utifrån en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. Det finns 
forskning om att högläsning och boksamtal bidrar till en bättre språkutveckling för 
individer, och den är applicerbar på fritidshem men utforskad i hur skolan kan arbeta 
med högläsning och boksamtal för att utveckla elevernas språk. Våra resultat påvisade 
att de informanter vi intervjuade hade valt att arbeta med högläsning och boksamtal 
enbart i skolmiljö. Även om informanterna arbetade med högläsning och boksamtal i 
skolverksamheten, använde de sig inte av högläsning och boksamtal som didaktiskt 
verktyg i fritidshemsverksamheten. De använde sig av högläsning och boksamtal för att 
få till mysiga stunder och vila istället för att utöka elevernas språkutveckling. 
Högläsning och boksamtal ville lärarna som blev intervjuade använda även i 
fritidshemmets verksamhet, men de uttryckte att många av deras kollegor tycker att det 
ska vara mer fritt på fritidshemmet och att en aktivitet med högläsning och boksamtal är 
en för styrd aktivitet.  Vår slutsats blev att trots att  lärarna ansåg att högläsning och 
boksamtal ger eleverna en bättre språkutveckling och ett utökat ordförråd, så använder 
de inte det som ett didaktiskt verktyg i fritidshemsverksamheten. Informanterna i vår 
studie ansåg dessutom att de hade eleverna under för kort tid för att med säkerhet kunna 
dokumentera en markant skillnad i elevernas språkutveckling.  

Nyckelord 
Boksamtal, Fritidshem, Högläsning, Språkutveckling 
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1 Inledning 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) står 
det i kapitlet för fritidshemmet att:  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och 
skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 
intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas 
fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse 
och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 
och praktiska arbetssätt.  (skolverket, 2018) 

Fritidshemmet ska med andra ord verka som ett komplement för den undervisning som 
sker i grundskolan, eleverna ska få ytterligare möjligheter att inhämta kunskaper på ett 
mer lekfullt sätt än i den traditionella undervisningen. 

Det centrala innehållet för fritidshemmet beskriver att eleverna ska få möjlighet att 
samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser (Skolverket, 2018). Dessa 
samtal ska även baseras på olika typer av texter. Eleverna ska även få möjlighet att komma 
i kontakt med ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. 
Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om hur ord och yttranden kan uppfattas av 
andra, samt hur dessa ord och yttranden kan påverka en själv och andra. 

Under vår studietid har vi sett att få av de fritidshem som vi vart placerade på har använt 
sig av högläsning. En del fritidshem använder sig inte av högläsning som ett 
språkutvecklande verktyg; i stället brukas högläsning som ett verktyg för att få eleverna 
lugna och för att de ska få en stunds vila. Högläsning är något som vi båda är uppvuxna 
med. Vi värdesätter högläsning som ett verktyg i vårt kommande yrkesliv anser att 
högläsning har flera fördelar för barns språkutveckling och därmed är av vikt för elevers 
kunskapsutveckling. Forskningen visar även på ett samband mellan en deliberativ 
högläsning, som kan inkludera boksamtal, och barnens språkutveckling och ta personligt 
ansvar för sitt lärande.  

I en ny studie har man kommit fram till att högläsning inte bara 
påverkar barns språkutveckling och läskunnighet – det minskar även 
risken för uppförandeproblem. 

                                                         (SvD Perfect Guide, 2018) 

Professor Lundberg (2019) menar att högläsning är mer än att berätta vad en bok 
innehåller. Barn lär sig även nya ord, hur orden hänger ihop samt hur berättelsen är 
uppbyggd. Lundberg betonar att föräldrar har ett stort ansvar när det gäller att läsa högt 
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för sina barn. Förutom att barnen får höra en berättelse får de tillgång till närhet från 
föräldrarna samt att föräldrarna kan visa hur viktigt, intressant och betydelsefullt det är 
med läsning och hur det kan påverka i det framtida livet (Lundberg, 2019). Boksamtal är 
ytterligare en metod som kan användas för att samtala om och bearbeta det som man läst. 
Althoff (2015) påvisar även hur viktigt det är att barn bygger upp ett bra ordförråd. Ett 
sätt att utveckla ordförrådet är just genom högläsning och boksamtal. 

 
När man börjar lågstadiet har man i genomsnitt 7000 ord i sitt ordförråd 
och om man inte regelbundet läser eller lyssnar till böcker och texter så 
har man som 17-åring bara mellan 15 000 och 17 000 ord i sitt 
ordförråd. Om man däremot har läst (el lyssnat på) böcker, 
tidningsartiklar och andra texter regelbundet så är ordförrådet påfyllt 
med minst 50 000 ord vilket alltså borgar för ett gott vuxenliv.          

                                                                                        (Althoff, 2015) 

Skillnaden mellan det som forskningen säger om högläsning och vad vi har upplevt på 
vår VFU, ledde oss till att undersöka hur lärare i fritidshem tänker om högläsning och 
boksamtal. Vi anser att boksamtal och högläsning har en möjlighet att styrka barnens 
språkutveckling på fritidshemmen liksom i skolan. Vi har därför valt att undersöka hur 
lärare i fritidshem ser på högläsning och boksamtal som ett pedagogiskt verktyg. 

1.1 Centrala begrepp 
Högläsning 

Högläsning betyder att en vuxen, eller någon som kan läsa, läser en text för barn. 
Högläsningen används ofta för att barnen ska kunna lära sig att läsa ord, samt uttala ord 
som de aldrig har hört förut. Barnen lär sig genom att ta efter den som redan kan uttala 
orden, för att barnen så småningom tar över ordet och kan använda och uttala det utan en 
vuxens hjälp. Det vill säga att vuxna lånar ut sitt kunnande till barnen, det är en 
förutsättning för att barnen skall lära sig nya ord och äga ordet själv. Att vuxna läser för 
barnen är nödvändigt, för att de ska lära sig att läsa själva och så småningom kunna förstå 
vad det är de läser (Chambers, 2014). 

Boksamtal 

Boksamtal innebär inte enbart att samtala om boken som individen läst eller hört utan 
boksamtal är att lära sig vara kritisk och reflekterande om böckernas innehåll. Boksamtal 
ka också  utgöra en bra början på ett samtal som kan gå över till ett djupare samtal, där 
individen kan uttrycka sina egna känslor om bokens innehåll och reflektera till sin egen 
verklighet. På det här sättet kan det hjälpa eleverna att berätta om sådant som har hänt i 
deras liv. Boksamtal är inte en metod som elever eller vuxna lär sig snabbt utan något 
som behöver övning. Det finns inga enkla mallar som  går att arbeta med rätt av, utan att 
utveckla ett bra boksamtal måste läras tillsammans. Det vi lyssnar och talar om 
tillsammans blir en förståelse för textens innehåll. Ett sätt att uppnå ett bra boksamtal är 
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genom  att reflektera över olika frågor. Chambers (2014) har beskrivit grundfrågor som 
är en bra början för att få ett bra samtal om litteraturens innehåll. 	

1. Vad var det första du tänkte på när du såg boken? 

2. Vilka ställen tyckte du om? 

3. Vilka ställen tyckte du var konstiga?	

4. Lade du märke till några mönster/kopplingar?  

Frågorna är riktmärken som kan användas när lärarna initierar ett boksamtal med 
eleverna. Så småningom kan man gå ifrån grundfrågorna och avancera boksamtalen, när 
eleverna lärt sig att återberätta boken samt får ett sammanhang av bokens innehåll 
(Chambers, 2014).         

Språkutveckling 

Språkutveckling är den processen där barn lär sig ett språk och hur hen kan använda 
språket till att kommunicera med andra. Språket är en viktig funktion för att individen ska 
kunna uppfatta och förstå vad det är andra menar och vill ha fram. I skolan arbetar lärarna 
med att utveckla elevernas språkförståelse och ordförråd. Den muntliga undervisningen 
ökar elevernas språkliga medvetenhet och lägger grunden till elevernas läskunskap. Att 
vara språklig medveten innebär att eleverna börjar uppmärksamma hur språket låter och 
fungerar som kommunikation.  I skolan  lär sig eleverna  även ordens betydelse och hur 
meningar är uppbyggda. När eleverna utvecklat sin kunskap om det muntliga språket, ord 
och ordens förståelse, stöder det även deras kunskap om det skriftliga språket. Eleverna 
lära sig skriva egna texter och på det sättet lära sig både läsa och skriva olika typer av 
texter (Herrlin, Ackesjö & Frank 2012).	

Läroplan 

Läroplanen är det dokumentet som styr vad undervisningen  i skolan ska innehålla. 
Lärarna tolkar innehållet och gör planeringar för hur eleverna ska uppnå målen.  Det är 
Sveriges regering som utformar läroplanen  och 2011 fick fritidshemmet ett eget kapitel 
där det står om fritidshemmets syfte och mål (Skolverket, 2018). Läroplanen gäller på 
alla skolor. Oavsett om skolan är fristående eller kommunal är det läroplanen som styr 
vad eleverna ska uppnå i kunskapskraven i olika årskurser. Kunskapskrav är olika mål 
som eleverna ska uppnå i kunskap i olika ämnen i skolan. Kunskapskraven ligger till 
grund  för bedömning av elevernas prestationer.  

Didaktiska verktyg 

I denna studie använder vi begreppet didaktiska verktyg, för att beskriva det som behövs 
för att hjälpa eleverna att förstå vad som ska läras. Exempelvis i ett boksamtal så kan 
frågorna vara de didaktiska verktygen, hur frågorna är ställda så det stödjer eleverna att 
förstå, samt hur de kan läsa mellan raderna i texten som eleverna läst eller hört (Varga, 
2016). 
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet för denna studie är att synliggöra hur lärare i fritidshemmet använder sig av 
högläsning och boksamtal i fritidshemsverksamheten. Vi vill även synliggöra lärarnas 
erfarenheter om sambandet mellan högläsning, boksamtal och språkutveckling. 

Frågeställningen som denna studie kommer besvara lyder: 

• Hur anser lärare att högläsning och boksamtal i fritidshemmet vara utvecklande 
för elevers språkutveckling? 

2 Tidigare forskning 
Forskningsläget presenterar relevant forskning för denna studie och avslutas med en 
sammanfattning över de tidigare studiernas centrala delar. 

2.1 Högläsning tillsammans med boksamtal 
Jönssons (2007) etnografiska studie undersökte en klass från förskoleklass till årskurs tre 
om hur elever tillägnar sig kunskaper. Studiens resultat visar att högläsning med 
boksamtal leder till förbättrad språkutveckling genom den sociala miljön. Boksamtal med 
högläsning gör eleverna till aktiva medskapare av texten. Boksamtal är ett didaktiskt 
verktyg som används för att ta reda på om eleverna har tagit till sig och förstått 
textinnehållet. Med boksamtal kan läraren uppfatta om eleverna har förstått svåra begrepp 
och ord, samt om eleverna behövde stöttning i att förstå begreppets eller ordets innebörd 
och betydelse. Enligt Jönsson (2007) kan arbetssättet synliggöra elevernas 
språkutveckling, då elevernas samtal om texter blir mer avancerade och reflekterande 
(Jönsson, 2007).  

Vourenpääs (2016) avhandling via fältstudier, undersökte litteracitetsinteraktion i 
grundskolors flerspråkiga miljöer. Hon utforskade tre skolor, förskoleklass till årskurs tre. 
Resultatet i hennes avhandling visar att lärarens genomgång leder till bestämda 
samtalsmönster genom att de ger frågor till eleverna som behöver bestämda svar. 
Högläsningen ger eleverna ordförståelse, ökar deras läsförmåga, och läsförmågan bidrar 
även till elevernas förståelse för skriftspråket, en viktig del i elevernas utveckling inom 
skriftliga kunskaper (Vourenpää, 2016).  

2.2 Litteraturvalets betydelse 
I en undersökning gjord av Svensson (2011) visar resultatet att det är viktigt att 
pedagogerna väljer ut litteratur som är anpassad för elevgruppen och för relevant ålder. 
Det är även av stor vikt att ta hjälp ifrån bibliotekarier, eftersom de kan bidra med 
information om de senaste böckerna. Enligt Svensson (2011) ska böckerna varken vara 
för svåra eller för enkla i språket, det väsentliga är att böckerna är utmanande för eleverna 
samt är intresseväckande. Litteratur som är rätt anpassad för eleverna gör att boksamtal 
leder till språkutveckling, samt utvecklar elevernas berättelseskrivande (Svensson, 2011). 

Chambers (2014) menar att även om texten i en bok är svår, kan eleverna förstå innehållet 
och få ett utbyte av språket då de får boken uppläst av en mer kunnig läsare, samt genom 
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boksamtal om innehållet. Genom att eleverna får bokens text uppläst får eleverna 
möjlighet att tillägna sig nya ord och på så vis får de en förståelse för ordet. Eleverna lär 
sig uttala orden på samma sätt som när de var yngre och någon vuxen läste böcker för 
dem (Chamber, 2014).  

2.3 Lärares stöd, för språkutveckling i boksamtal. 
Visen (2015) anser att om det ska kunna bli ett lärande i boksamtal måste läraren vara 
aktiv och stötta eleverna i samtalen. Läraren behöver vara en aktiv lyssnare, samt ställa 
motfrågor till eleverna utifrån texten och hjälpa eleverna att reda ut svåra begrepp i texten. 
Detta gör att elevernas språkutveckling ökar, samt att eleverna får förståelse för ordens 
betydelse. Visen (2015) menar att när läraren bearbetar texten tillsammans med eleverna 
ur olika dimensioner av textrörlighet, möjliggörs en ökad läsförståelse för eleverna, samt 
att det leder till utveckling av elevernas samtal om texterna (Visen, 2015).  

Chambers (2014) menar att om eleverna skall kunna samtala om texterna på ett utvecklat 
sätt är det viktigt att frågorna till texten är relevanta, samt att frågorna är utvecklande för 
eleverna så att utveckling av deras språk kan ske. Om frågorna i boksamtalen enbart är 
riktade till texten försvinner stöttningen för eleverna, detta leder till att de får svårare att 
förstå texten och att samtala om textens innehåll. Eleverna måste reflektera över tid, plats 
och utifrån sig själv för att boksamtalen ska verka språkutvecklande (Chambers, 2014).  

Varga (2016) anser att det är en kombination utav frågor som ger stöttning för elevernas 
språkutveckling. Det är viktigt att kombinera frågor utifrån texten, samt utifrån eleven 
själv för att det ska bli ett bra lärande och för att det ska ske en språkutveckling samt en 
förståelse av textens innehåll (Varga, 2016). Chambers (2014) menar att samtal om texten 
i boksamtal även är en gemenskap som ger eleverna en sammanhållning. Även att det 
gynnar eleverna till att kunna föra samtal samt diskutera om textinnehållet och att det är 
en viktig lärdom för eleverna, för att kunna föra fram sina egna tankar och åsikter utifrån 
sig själv och sitt eget tyckande i andra sammanhang längre fram i livet. 

I sin studie undersöker Eckerholm (2018) vad lärarna anser är viktigt och framgångsrikt 
i undervisningen för läsförståelse i årskurs fyra till sex. Eckerholm utgår ifrån teorin 
socialkonstruktionism och använder sig av kvalitativa intervjuer. Det var 22 stycken 
lärare som intervjuades från tio olika skolor och sju kommuner. Lärarna arbetar på 
storstadsskolor, kranskommuner och landsortskommuner som klasslärare. Eckerholm 
kommer fram till att lärarna betonade den centrala betydelsen för elevers lärande i 
läsförståelse och läsfärdighet som den röda tråden i elevernas kunskapsutveckling. För att 
uppmärksamma elevernas läsförståelse använder lärarna sig av boksamtal som didaktiskt 
verktyg för att höra om eleverna har förstått texten samt ifall eleverna reflekterar över 
textens innehåll. När eleverna har kommit in i läsningen blir läsningen medlet för eleverna 
att ta del av andras kunskaper, erfarenheter, olika kulturer och integrera det med sina egna 
tankar. De får även möjligheter att  göra jämförelser med sina egen kultur genom att 
reflektera på det de läst. För att eleverna skall komma till den här utvecklingen hänger det 
mycket på lärarens kompetens och engagemang i högläsningen, men även på 
klassrumsklimatet. Ett accepterande klimat i klassrummet betyder att det är normalt  att 
reflektera och fråga frågor under läsningen, vilket i sin tur  bidrar till större och bredare 
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kunskap för eleverna och att det kan reflektera över fler ord. Eleverna reflekterar då även 
över händelser som de kan behöva ha stöttning med via boksamtal för att reda ut och 
förstå innebörden av orden och texten vilket sker samtidigt under denna process 
(Eckerholm, 2018). 

2.4 Miljöns betydelse vid högläsning och boksamtal 
Chambers (2014) beskriver att människan är i behov av att följa rutiner och vanor. Han 
menar att människan har ett behov av att veta vad, när, hur och av vem olika saker ska 
utföras. Detta gäller även när det kommer till läsning av böcker. Människan behöver ha 
förmåga att kunna koncentrera sig att lyssna på boken och visa sitt intresse för detta.  
Chambers (2014) menar att det finns både inre och yttre förutsättningar för att få till stånd 
till en läsmiljö. Med inre förutsättningar menar han att det är individens emotionella 
tillstånd, tankeförmåga, erfarenheter, relation till andra etcetera som har en påverkan på 
individens uppförande. Med yttre förutsättningar menar han den fysiska miljön. 
Chambers (2014) menar att det underlättar för eleverna om det finns särskilda platser som 
är avsedda för läsning. I skolmiljön kan läsplatser utformas i exempelvis ett speciellt hörn 
eller med en markerad matta alternativt ha ett eget läsrum. För att få läsplatsen bekväm 
kan man använda sig av exempelvis kuddar, sittsäckar eller soffor.  

2.5  Berättandets och samtalens för- och nackdelar 
Stensson (2006) anser att de stunder där elever tillsammans sitter och lyssnar är både 
viktiga för de enskilda eleverna men även för eleverna som grupp. Elevgruppen får en 
gemensam upplevelse och ett gemensamt språk. Stensson (2006) anser att 
högläsningsstunder inte är tider för drömmerier och avslappning för eleverna. Istället är 
högläsningsstunderna för eleverna tillfällen för meningsskapande. Under dessa tillfällen 
är lyssnaren/läsaren en aktiv person genom att hen omtolkar och omskapar berättelsen. 
Ju längre in i berättelsen hen kommer förändras de inre bilderna och tänkandet hos den 
lyssnande/läsande. Stensson (2006) menar att när läraren läser högt för en grupp elever 
tillägnar sig eleverna en modell för att läsa, genom att eleverna lyssnar till när läraren 
fraserar, stannar upp vid punkter och gör dem uppmärksammade på när det är någon i 
berättelsen som talar och när någon annan tar över. Under högläsningen använder läraren 
rösten för att skapa spänning, hen tydliggör den tryckta texten. När läraren läser högt för 
eleverna behöver de inte kämpa med lästekniken, istället möjliggörs att inre bilder och 
tankar hos eleverna fritt får flyta fram utan att stöta på yttre hinder (Stensson 2006). 

Högläsning ger även tillfällen för att lära eleverna att stanna upp, reflektera och samtala 
om vad de precis har lyssnat på (Stensson, 2006). Detta är en modell för reflektion och 
tolkning, något som sedan kan bli en strategi eleven själv kommer att kunna använda för 
sin egen individuella läsning. Stensson (2006) beskriver att lärare kan ge eleverna i 
uppdrag att skapa en film inuti sina huvuden, där de målar upp scener vilka förändras 
allteftersom berättelsen fortskrider. Läraren kan även ställa frågor till eleverna: Vad tror 
ni kommer att hända? Vad funderar ni på nu? Varför gör han så? Vad säger hans agerande 
om honom? Stensson (2006) menar att läraren via dessa frågor inte söker efter ett korrekt 
svar, istället är läraren ute efter tankar och idéer som blir mer och mer omfattande i sin 
karaktär. Om eleverna får möjlighet att formulera sina tankar och funderingar kan det leda 
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till förståelse hos både talare och lyssnare. Att tala högt för sig själv är något som barn 
ofta gör då de ska lära sig något nytt. Det är också något som vuxna gör ibland när de 
försöker lösa ett problem. Tala högt gör att vi kan strukturerar och styra våra tankar, vilket 
kan underlättar när vi vill lösa svåra problem (Stensson, 2006).  
 
Stensson ( 2006) presenterar en metod för att arbete med att lära sig att läsa  baserat på 
sina egna erfarenheter svårigheter med att  koncentrera sig och lyssna. Hon hävdar att 
genom att  läraren synliggör  svårigheter för eleverna och sedan ställer frågor om de någon 
gång har upplevt något liknande, öppnar läraren dörren för att tillsammans med eleverna 
komma fram till olika alternativ för hur eleverna kan göra när sådana situationer uppstår. 
Hon föreslår några alternativ för att motverka koncentrationsproblematiken som att titta 
på den som läser eller att fokusera på dennes mun. Hon beskriver hur  läraren kan ta hjälp 
av vad de andra eleverna berättar då det är tillfälle för reflektion och frågor. Läraren  kan 
uppmuntra eleverna till att våga tala om när tråden gått förlorad eller när man har 
svårigheter med att förstå. Att aktivt medverka i par samtalen ger läraren en möjlighet att 
visa  betydelse av läsarens egna tankars betydelse (Stensson, 2006).  
  
Det är viktigt att synliggöra för eleverna vikten av att följa med i texten och förstå en 
bok (Stensson, 2006). Det finns flera olika sätt som lärare kan göra för att synliggöra 
detta. Ett sätt är att stanna upp i högläsningen och bjuda in eleven att tala om att det är 
något de inte förstår, bäst att jag/vi läser om detta stycke. En annan viktig aspekt är att 
läraren själv har läst boken och funderat på hur hen har förstått boken medan den lästes. 
Vilka kopplingar som gjordes, vilka inre bilder som hen såg framför sig, vilka frågor 
som uppkom, vilka influenser och förutsägelser som gjordes och vad hen anser att 
boken handlar om. Om hen medvetandegör sin egen läsning och sin föreställningsvärld 
leder det till förutsättningar för goda samtal med eleverna när boken sedan läses högt för 
dem (Stensson, 2006). I samtalen om boken hjälper eleverna varandra att skapa 
förståelse Eleverna skiftar mellan att vara lärare och elever mot varandra. De hjälper 
varandra att hitta in i boken, att förstå innehållet och pröva sina tolkningar (Stensson, 
2006). 

3 Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och centrala begrepp. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
För att kunna analysera studiens resultat har vi valt att använda oss av det sociokulturella 
perspektivet, även kallat det kulturhistoriska perspektivet (Säljö, 2015). Det 
sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie, då lärandet på fritidshem sker i 
en social miljö, samt att eleverna i fritidshemmets verksamhet även ingår i olika grupper 
(Orwehag, 2013). Enligt Vygotskij är människan en biologisk, social, kulturell och 
historisk varelse (Säljö, 2015 Det viktigaste redskapet hos människan enligt Vygotskij är 
språket, vilket han beskriver som redskapens redskap (Säljö, 2015). Vygotskij ser dock 
språket bredare än bara det talade, det innefattar ett flexibelt teckensystem. Det är genom 
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språket människor kan beskriva, tolka och analysera världen på flertalet varierande sätt. 
Människor medierar ständigt världen för varandra (Säljö, 2015). Inom det sociokulturella 
perspektivet är förmågan att ta avstånd till världen av stor betydelse. Den låter människor 
vända och vrida på världen ur olika synvinklar och med hjälp av mediterande redskap; så 
som språket, bilder och illustrationer. Detta utgör grunden för mänsklig kunskapsbildning 
(Säljö, 2015).   

När människor föds upptas de in i en värld av kommunikation med omvärlden. 
Kommunikationen innefattar inte endast det talade språket, utan även ögonkontakt, 
beröring och skratt etcetera. Barnet föds in i en social gemenskap där normer, regler, 
värderingar, kunskaper och föreställningar om världen redan existerar. Vi människor kan 
med andra ord dela förståelse över något som sker och vi kan lära av varandra (Säljö, 
2015). Kunskaper och erfarenheter finns och synliggörs mellan människor i 
kommunikation. Med olika typer av kommunikation tillägnar människor sig erfarenheter, 
vilket leder till enskilda individers tänkande (Säljö, 2015). 

4 Metod 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet och genomförandet av studien. Här 
redovisas på ett reflekterande och kritiskt sätt studiens empiriska material, vilka val som 
gjorts, samt de avgränsningar som studien har. Därefter beskrivs de etiska principerna, 
samt hur dessa uppfylls i studien.  

4.1 Metodansats 
I studien använde vi oss av kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte och för att få svar 
på forskningsfrågan. Kvalitativ metodansats innebär att data samlades i ord men kan även 
innehålla visuella bilder och artefakter (Denscombe, 2018). Vi har valt att genomföra 
semi-strukturerade intervjuer för att samla in lärarnas erfarenhet och åsikter om hur 
högläsning och boksamtal utvecklade elevernas språkinlärning. En kvalitativ metodansats 
ger oss en möjlighet att samla in det empir. Eftersom det  inte var möjligt att studera 
elevernas utveckling på den korta tid som studien pågick valde vi att undersöka lärarnas 
åsikter om boksamtal och språkutveckling. Vi valde att intervjua lärare på olika skolor 
som har arbetat med högläsning och boksamtal. Vi ville undersöka om lärarna ansåg att 
eleverna fick en bättre språkutveckling när lärarna använde sig av högläsning och 
boksamtal i sin undervisning. En kvalitativ metodansats passade vår studie bäst eftersom 
studien var riktad till lärarnas erfarenhet om hur eleverna kan förbättra språkutvecklingen 
genom högläsning och boksamtal.   

4.2 Urval 
Kriterier som vi valde för att hitta informanter var att de först och främst var utbildade 
grundlärare. Vi riktade oss dessutom till lärare inom fritidshem och hur de arbetade med 
högläsning samt boksamtal för en bättre språkutveckling för eleverna. Vi valde att endast 
intervjua lärare som beskrev att de arbetade med högläsning och boksamtal som metod 
för att förbättra språkutvecklingen. Fritidshemmen som vi kontaktade gjordes med 
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bekvämlighetsurval och vi kontaktade de fritidshem som var tillgängliga för oss. Samtliga 
informanter använder högläsning och boksamtal i skolundervisning, men inte på 
fritidshemmet.   

Lärarna valdes ut genom snöbollsurval, via rektorerna på de tre olika skolorna. Vi fick 
förslag på olika lärare, som använde sig av högläsning och boksamtal för bättre 
språkutveckling för eleverna i sin undervisning i skolan och som även arbetade på 
fritidshem. Snöbollsurval är när en invid rekommenderar en relevant person som kan 
hjälpa författarna med studien (Denscombe, 2017).  

4.3 Datainsamling/ Intervjuer  
När  komplexa frågor och åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter,  ska undersökas  
så lämpar det sig bättre med intervjuer, framförallt när studien har små resurser som 
exempelvis tid och ekonomi (Denscombe 2018). Semistrukturerade intervjuer innebär att 
den som utför studien har en specifik lista med frågor som de vill ha svar på. Den som 
utför studien är flexibel och kan ställa frågor utefter det svar man får även om frågan inte 
finns med i frågeformuläret (Bryman, 2011 och Denscombe, 2018).  

Materialet för denna studie byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
utbildade grundlärare med inriktning mot fritidshem, eller lärare i förskoleklass och upp 
till årskurs sex, och som använde sig av högläsning och boksamtal i sin undervisning. Vi 
gjorde intervjuer för att nå fram till lärarnas åsikter och ha en möjlighet att ge följdfrågor. 
Om vi hade valt  att använda  en enkät hade vi inte kunnat få lika utförliga svar att 
analysera. Intervjuerna gav oss möjlighet till  följdfrågor. Något som i ansåg var det 
lättare att ställa under en intervju, I en enkät hade vi inte fått samma möjlighet att ställa 
följdfrågor.  

Vi valde även att spela in intervjuerna som blev vårt underlag till analysen. Denscombe 
(2018) beskriver att inspelade intervjuer innebär en oföränderlig och fullständig 
dokumentering beträffande det som sägs under intervjun.  Vi förde även 
fältanteckningar som ett ytterligt underlag till vår studie. Fältanteckningar kan också 
användas i kvalitativa studier, och  förekommer även om en informant inte vill ställa 
upp på en ljud- eller videoupptagning. Nackdelar med fältanteckningar är att 
intervjuaren till viss del får förlita sig på sitt minne och de egna tolkningarna av 
samtalet. Fältanteckningar kan också utgöra en bra komplettering till ljudupptagning 
eftersom det kan tillföra sådant som själva ljudinspelningen missar, det vill säga den 
icke verbala kommunikationen samt kontexten kring frågestunden (Denscombe, 2018). 
Vi använde oss av fältanteckningarna när vi analyserade resultatet vilket stödde 
ljudupptagningen från intervjuerna.  

4.4 Genomförande 
Vi kontaktade olika skolor och talade med rektorer, berättade om vår studie och frågade 
om någon lärare ville ställa upp på intervju. På någon skola kontaktade vi läraren direkt 
eftersom vi hade fått information från andra lärare att de arbetade med högläsning och 
boksamtal. När vi hade fått godkänt av lärarna, mailade vi ut bilaga ett och två till lärarna 
och de fick även frågorna så de kunde vara förberedda. Därefter bestämdes datum och tid 
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när vi skulle träffas för intervjun. Vi var medvetna om att om intervjun sker via ett 
personligt möte kan frågeställaren inte alltid kontrollera hur relationen och handlingarna 
utvecklas under det personliga mötet. Därav är det viktigt att kontakta informanten innan 
intervjun och bestämma plats, tidpunkt och hur lång tid som ska avsättas för frågestunden. 
Platsen bör vara lugn och avskild och där man kan vara någorlunda ostörd. För att 
informanten ska kunna ge ett konkret svar är det bra om hen är förberedd (Denscombe, 
2018). Vi tog hänsyn till detta i vårt genomförande av intervjuerna.  

För att anonymisera resultaten är namnen i studien fingerade och vi uppger inte vilka 
skolor informanterna arbetar på.  Vi gav även lärarna ett val med vilken information de 
ville dela med oss . En av lärarna valde att inte uppge sin ålder men berättade att hen har 
arbetat inom skolans verksamhet i hela sitt verksamma yrkesliv. Vi gav henne det 
fiktiva namnet Lina. En av informanterna är 48 år och arbetat inom skolans verksamhet 
i ca 20 år som lärare: henne kallar vi Malin. En av informanterna är 49 år och arbetat 
inom skolans verksamhet i ca 25 år som lärare; henne kallar vi Stina. Alla informanter 
är kvinnliga vilket var ett slumpmässigt resultat. Antalet deltager i studien var inte stor 
och  därför   har vi har gjort urvalet  för att genererade insikter och information istället 
för population (Denscombe, 2018).  

En av informanterna valde att  inte ha en ljudinspelning, utan informanten valde istället 
att svara på intervjufrågorna via pappersformat. Dessa svar tillhandahölls efter intervjun.   
Under intervjun fördes anteckningar över de följdfrågor som kom upp efter informantens 
svar. Enligt Bryman (2011) kan dessa anteckningar användas tillsammans med 
informantens svar för att få en djupare förståelse över analysmaterialet. De övriga 
intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en smartphone, eftersom 
det för oss var ett lätt tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Ljudinspelningen var till för att få 
fram lärarens synvinkel, vi som utförde intervjun kan inte alltid tolka på rätt sätt om vi 
enbart använder oss av anteckningar. Dessa ljudinspelningar fungerade även som ett 
hjälpmedel för att komma ihåg informanternas svar, samt för att minska risken för 
misstolkning av svaren. Anteckningar gjordes i samband med intervjuerna för att 
användas ihop med ljudinspelningarna. Materialet transkribera för att få in informantens 
gester, känslouttryck, iakttagelser av atmosfären samt andra störningsmoment under 
intervjun, för att förstärka det som informanten har sagt i intervjun och få fram det 
väsentliga utifrån forskningsfrågorna.  

4.5 Dataanalys 
Vi har valt att göra en tematisk analys i vår studie. En tematisk analys är det vanligaste 
sättet att analysera data när en kvalitativ metodansats används (Bryman,2011). En 
tematisk analys innebär att vi identifierande olika teman i vår empiri ( Denscombe 
2018). Vi skapade dessa teman och jämförde dem med den tidigare forskningen. Vi 
sökte efter överensstämde och meningsskiljaktigheter. En tematisk analys innebär  
också att man identifierar olika teman och även subteman. För att analysera intervjuerna 
och jämföra dessa med tidigare forskning letade vi efter teman utifrån de 
frågeställningar vi hade skickat till informanterna. Vi lyssnade noggrant på våra 
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ljudupptagningar och läste igenom våra fältanteckningar och  undersökte även om det 
fanns underliggande teman som vi inte frågat om.  

4.6 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska huvudkrav för att på olika sätt skydda 
medverkande personer i forskning. Det första huvudkravet är Informationskravet, vilket 
innebär att forskaren ska informera de personer som medverkar om forskningens syfte. 
Detta uppfylls i studien eftersom information om studien gavs till berörda rektorer och 
lärare på de aktuella skolorna. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska veta att det 
är frivilligt att medverka i studien, vilket uppfylldes genom att de tilltänkta lärarna fick 
information om att medverkan i studien var frivillig, samt att de när som helst under 
pågående intervju kunde avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet handlar 
om att forskaren ska hantera uppgifter som berör medverkande personer med största 
förtrolighet och att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att oberättigade inte 
kan ta del av dem. Vi uppfyllde detta i studien genom att de medverkande fick information 
om att deras namn och skola avidentifieras genom att dessa får fiktiva namn i studien. 
Det sista kravet är Nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet för studien 
endast kommer att ha för avsikt att brukas för vetenskapligt arbete. De medverkande fick 
information om att när studien är godkänd och publicerad kommer allt material som kan 
påverka dem att förstöras, samt att det endast kommer att användas till denna studie 
(Bryman, 2011, Kvale och Brinkmann, 2014 och Vetenskapsrådet, 2002). 

5 Resultat  
I följande kapitel presenteras resultatet och analyserna för studiens empiriska material, 
vilket består av intervjuer med lärare i grundskolan och fritidshemmet. Texten har delats 
in i olika underrubriker, vilka utgår från i förväg uppsatta intervjufrågor (bilaga 2). Denna 
indelning gör det lättare att visa svaren och att bearbeta analyseringen, samt att det 
underlättar förståelsen för läsarna.  

5.1 Hur påverkar miljön högläsning? 
Samtliga informanter var överens om att de ville ha eleverna samlade, så nära sig som 
möjligt för att kunna få ögonkontakt med samtliga elever. Informanterna ansåg att det 
var viktigare med kontakten än att ha en mysig plats för högläsningen, även om 
samtliga informanter ville haft en mysig plats på sin skola.  

Men om jag läser eller berättar så tycker jag ofta att det bästa är när 
man har en ring, sitta i en cirkel så man har kontakt med de som man 
läser för. Är det en helklass så här kan man ju läsa med hjälp av den 
här ladybug till exempel om det är bilder, men är det kapitel så tycker, 
har jag gärna de så man kan överblicka de hela tiden.  

                                                              (Lina) 
                                                                                              

En av informanterna berättade att dennes skola hade en matta samt använde sig av appen 
”Stage” för att få elevernas uppmärksamhet. ”Stage” är ett hjälpmedel för att få upp bilden 
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på smartboarden som används i skolan. Smartbord är en White bord som finns i många 
skolor som går att koppla in i dator och Ipads, att kunna se bilderna samtidigt som texten 
läses kan ge en större förståelse för texten. Samma informant berättade att dennes skola 
hade regler exempelvis att man sitter lugnt vilket gjorde att eleverna visste vad som 
krävdes av dem vid lästillfället. 

 
Nu har vi ofta högläsning med alla så därför så antingen samlas vi kring 
mattan det kan vara en sån om läget är så man sitter lugnt vid mattan så 
lägger vi alltid upp bilderna på vi har en app på Ipaden som heter Stage 
så de får liksom hela bilden så barnen ser så man behöver inte sitta så 
och visa så det är verkligen fiffigt. 

                                (Malin) 
            

Ett annat exempel som lärarna gav på hur miljön påverkar högläsningen var att eleverna 
kunde använda sin fantasi för att förflytta sig till mysiga miljöer, när lärare hade 
högläsning eller berättade olika berättelser. En av informanterna berättade att sagor var 
väldigt intressant att använda, att eleverna tyckte om när vuxna bara berättade egna sagor. 
Det fanns även påsar med bilder i där eleverna kunde vara med i berättandet. Eleven fick 
en bild som och de ska hitta på något från, därefter skulle nästa elev ta en bild och berätta 
vad de fick på sin bild.  

Nu är jag ju alltså du vet jag är ju berättare alltså jag använder liksom 
inte alltid böcker, utan jag tycker det är väldigt bra att berätta direkt 
också och då får man ju den kontakten också direkt hela tiden.  När man 
har det tycker jag att det är väldigt mysigt, jag tänder ett ljus eller sätter 
mig i centrum mellan eleverna.              

 (Lina) 
                                   
När man går in i den andra världen …Det vet ju XXX på förskolan hade 
vi flygande mattan å flög iväg och så var vi någon annanstans, i ett eget 
land där det hände eller världen eller så man gör platsen mysig om man 
säger så.          

                                                        (Lina) 
 

5.2 Planering och förberedelser inför högläsning med boksamtal. 
Samtliga informanter planerade sin högläsning samt boksamtalen, genom att noggrant 
välja ut vilken bok som de skulle ha till högläsning och boksamtal i förhand. Lärarna 
baserade sitt val av bok utefter elevernas åldrar och eventuella intressen, som gruppen 
hade men även utefter vad som arbetades med i skolans verksamhet. Lärarna läste boken 
själv innan för att de skulle veta vad boken handlade om, men även för att kunna välja ut 
svåra ord och plocka ut orden innan för att kunna arbeta med orden i gruppen så alla 
eleverna skulle veta vad ordet betydde och stod för. Det var enbart en informant som 
ansåg att det var viktigt att det var en och samma lärare som höll i högläsningen och 
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boksamtal speciellt om det var i samma bok, annars kunde det vara olika lärare som hade 
högläsning om det var olika böcker.  

Ja, det är samma pedagog. Det blir inte bra om olika pedagoger drar i 
samma bok. Förvirrande för eleverna-olika röster, uttal, inlevelse. Hos 
oss är det jag på grund av att jag undervisar i svenska, har ett stort 
intresse för läsning och läsinlärning.  

         (Stina) 

 

En av informanterna talade om att de ibland använde sig av UR (Utbildningsradion) där 
kända personer berättar en saga eller om en speciell händelse. Det behövde inte alltid vara 
en fysisk person som läste högt, utan det fungerade även att lyssna på högläsning för att 
eleverna skulle få höra nya ord och utveckla sin språkinlärning. På det här sättet kunde 
lärarna märka om eleverna hade fått en förståelse för vad ordet betydde eller om det var 
svårare ord som kanske behövdes arbeta mer med.  En av informanterna berättade om 
användandet av bildstöd och förklarade hur informanten plockade ut de viktigaste orden. 
Informanten berättade att elever som har bildstöd har lättare för att hålla fokus och inte 
tappa intresset, eleverna såg ordet och var med under högläsningen för att eleven skulle 
höra när ordet sades. Det blev lättare för eleverna att sätta in orden i ett sammanhang när 
de får ordets betydelse och kan sätta in ordet i en mening när eleven lärt sig ordets 
betydelse.  

 
Ja precis där finns ju många med just högläsning att många har det har 
tanken att det måste vara en vuxen en lärare som står och läsa men vi 
har plockat upp. UR har ju flera stycken som har en författare eller 
kändis som läser högt.       

   (Malin) 

                                
Enligt en informant var det en bra start på en ny undervisning av något ämne att ha 
högläsning så att alla elever var med på vad de skulle lära sig av lektionen eller av olika 
aktiviteter. Läste läraren högt fick alla elever höra samma text och fick en förståelse, 
exempelvis för värdegrunden, fanns det många svåra ord att förstå kunde de samtala i 
gruppen om de svåra begreppen och eleverna kan få en förståelse för de nya orden. 

 
Ja vi använder högläsning som en väg in i vår värdegrund. kan man säga 
som i höstas på skolan har vi det som ett av våra mål att vi ska jobba 
mycket nu med trygghet och trivsel och kamratskap och så och då 
använder vi oss av böckerna mm kring samtal, kring hur man är en bra 
kompis och nu var det ingen bra kompis i den här boken vad hände här 
vad hur kunde man gjort i stället? vid andra tillfällen jobbar vi med nya 
ord och begrepp när man läser. 

                                   (Malin) 
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Informanterna använde sig av lite olika sätt att arbeta med själva boksamtalet. En 
informant använde sig av sokratiska samtal som hen tyckte fungerade bra i både 
textsamtal och om man diskuterar en saga med eleverna. Sokratiska samtal går ut på att 
få en inblick hur eleven använder sig av språket, hur eleverna använder ord när de 
samtalar med kompisar, använder de synonymer till begreppen som författaren eller 
berättaren har använt sig av för begrepp eller de använder samma begrepp. Det blir ett 
naturligt sätt att samtala om ordens betydelse i boksamtalen, eleverna lärde sig hur de ska 
använda orden, samt i vilka sammanhang orden har olika betydelser menar 
informanterna. 

  
Där är analysfrågor då som jag ställer till barnen. Och så får de svara, 
så går det ut på om man vågar säga, hör om de har lyssnat, använder 
samma begrepp som författaren gjort eller de har synonymer.             

                                                                                                       (Lina) 

5.3 Hur arbetar ni med högläsning och boksamtal för att eleverna ska få 
bättre ordförståelse?  
När det kommer till att märka en förändring i språkutvecklingen på eleverna tyckte 
samtliga informanter att det var svårt att se förändringen. När man arbetar med 
språkutvecklingen var det inget som märktes på eleverna under en kort tid, utan det var 
en väldigt lång process för eleverna att börja behärska språket i sina vardagliga samtal.  

 
Det är ju jättesvårt att säga, vi vet ju erfarenhetsmässigt och vi vet med 
forskningen att det händer ju saker, det man ibland kan höra det. Att det 
finns ett nytt begrepp om man står inför det att man kan använda det 
med. Men annars är det en lång process.   
                      (Lina) 

 
Att få in begrepp i det vardagliga språket är inget som man märker på ett år utan det är en 
process som tar flera år menade informanterna. Det som informanterna kunde märka 
snabbt på eleverna var att de lärde sig processen, med att använda sig av deras teknik i 
samtalen och att de utifrån högläsningen kunde koppla ihop ordens betydelse i 
boksamtalen, men att gå därifrån till att använda begreppen i sitt eget tal tar lång tid. 
Informanterna menade att det var med högläsningen och boksamtal som eleverna fick nya 
begrepp och utvecklade sitt språk och att de kunde sätta ord på sina egna känslor. Ju mer 
eleverna fick träna begrepp desto mer kunde de lära sig att förstå andras handlingar med 
hjälp av att de nya begreppen och att de förstod innebörden i begreppen genom 
språkutvecklingen blev det mindre missförstånd, eleverna sinsemellan för att de lärde sig 
sätta rätt ord på rätt plats berättade informanterna.  

Detta för att göra högläsningen tillgänglig för alla – tidigare förstod inte 
hälften – tappade fokus och intresse. Alltid ordgenomgång innan 
läsning – bildstöd – förklarar ord – sätter dem i sammanhang. 
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         (Stina) 

 

Under läsningen räcker många upp handen när de hör orden. Mycket 
samtal om ord och deras betydelser. Vi jämför ord som skrivs lika men 
uttalas olika. Ord som skrivs lika men betyder olika saker o.s.v.                

         (Stina) 

Informanterna ansåg att högläsningen med boksamtal var ett väldigt bra sätt för eleverna 
att förbättra språkutvecklingen och genom att de läste för sina elever hörde de nya ord 
som eleverna förmodligen inte hade fått höra i det vardagliga språket. En informant 
berättade att ord som eleverna inte fått höra i det vardagliga är till exempel ord som 
kajutor, pirat och skepp med flera. Det är många ord som inte används i det dagliga 
språket, för att samhället inte kretsar kring de orden längre men som eleverna ändå kan 
behöver känna till, vad det är för ord i andra sammanhang. Informanterna arbetade på 
olika sätt för att eleverna skulle få bättre språk med ordförråd och ordförståelse.  

 
Det är ju det som vi har sett lite grann som man säger eftersom jag 
jobbat inom skolan så ser man att ofta är det ju läsförståelsen som kan 
bli jobbig och man inte riktigt har med sig, har man inte med sig 
språkord och begrepp hemifrån eller man har ett annat språk så är det 
ett väldigt bra sätt o bygga språk och tillsammans.   

                                   (Malin) 

 
Ja det är vad var det jag tänkte mer, jag kan känna att liksom många 
barn som inte har språket när kompisar berättar det behöver inte vara 
jag som vuxen utan hellre ett av barnen som berättar om sina 
upplevelser, det är när jag var iväg med mormor och morfar så var vi 
såg observatorier alltså man ser liksom att barnen snappar.               
                                 

   (Malin) 
 

Informanterna menade även att de kunde höra på en del elever i boksamtal, att de använde 
sig av ord som de tidigare inte använt sig av. Diskuterade man bokens innehåll i 
boksamtal kunde man märka ifall eleven lärt sig ordets innebörd, samt att eleven kunde 
använda sig av ordet för att förklara olika händelser, utifrån boken men även utifrån sin 
egen tanke. Informanterna märkte även på elevernas texter som de skriver i skolan att 
deras språk har förbättrats genom vilka ord de väljer att använda i sin egen text. Ibland 
kunde det även märkas tidigare i elevens text, än i hur eleverna uttryckte sig i sitt 
vardagliga språk men progressionen fanns där även ifall den inte har börjat komma 
naturligt i talet.   

En informant menade att när eleverna använde orden i texter och i det dagliga samtalet 
kunde lärarna märka skillnad i elevernas språkutveckling, genom högläsning och 
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boksamtal. Många ord är svåra att förstå och uttala och med rätt hjälp av högläsning med 
boksamtal, blev det lättare för eleverna att uttala och förstå ordens betydelse. Lärarna 
märkte skillnad på längre tid att eleverna fick bättre språkutveckling, om informanterna 
arbetade med högläsning och boksamtal med samma elever i flera år i skolan kunde 
lärarna märka en progression. Informanterna kunde även se att eleverna lekte med 
varandra efter bokens innehåll, eleverna använde sin fantasi om vad som hände i 
böckerna. Här kunde även informanterna upptäcka en del begrepp som de tidigare hade 
arbetat med eleverna i boksamtalen. Även när kompisar berättade saker för varandra så 
lärde sig kompisarna andra ord och även dess betydelse i ett sammanhang. Det blev 
intressant att höra andra berätta vad som har hänt eller vad de har gjort. Högläsning och 
boksamtal blev som en början av ett annat samtal. 

 
Vi har läst den här tillsammans i klassen dels är det Pernilla Stråhle har 
ju ett språk när hon berättar som är viktigt att de lär känna det är ju det 
som är viktigt Astrid Lindgren har ju ett annat språk å ett tredje språk…. 
då jag förbereder ju nu noga stanna upp å så pratar vi om det å så får 
man en uppgift kanske sen kommer vi tillbaks till läsningen å så stannar 
vi upp å så pratar vi om det på något vis å så, det beror på vad vi vill …. 
Då kommer ju ordförrådet med automatiskt med värderingsövningen 
automatiskt med… så man det ska ju ge många.            

                                      (Lina) 

 
De olika böckerna som lärarna hade högläsning från har olika språk, Lina tog upp två 
olika författare med olika språk. Även värderingsövningar var bra att arbeta med för bättre 
ordförståelse. Eleverna kunde även få till sig vad vissa ord betydde och vad de innebar 
när det arbetades med det i skolan och på fritidshemmen. Det var inget som någon individ 
lärde sig på en gång utan det tog ett tag att lära sig. Dessutom kopplades uppgifter efter 
läsningen ibland till de ord lärarna förklarat innan läsningen, till exempel bad jag eleverna 
sätta in dessa ord i meningar som därefter skrevs in i deras läslogg.  

 
Vi för mycket samtal om ord och deras betydelser. Vi jämför ord som 
skrivs lika men uttalas olika. Ord som skrivs lika men betyder olika 
saker o.s.v.                   
                                     (Stina) 

 
Samtliga informanter ansåg att högläsning och boksamtal förbättrade elevernas ordförråd 
över tid samt att begreppen fick en betydelse för eleverna. Begreppen fick en betydelse 
för att eleverna lärde sig att använda orden i rätt sammanhang så att de så småningom 
kunde använda begreppen i sitt vardagliga språk och när de skrev egna texter. 
Informanterna menade att det var svårt att märka språkförbättring på deras elever 
eftersom de oftast hade eleverna en kort tid. Klasslärarna har ofta eleverna från årskurs 
ett till och med årskurs tre och det har inte informanterna som även arbetar i 
fritidsverksamheten.  
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Trots att samtliga informanter var överens om att det är viktigt med boksamtal och 
högläsning för elevernas språkutveckling, var det ingen av informanterna som arbetade 
med högläsning och boksamtal som didaktiskt verktyg på fritidshemmet. Informanterna 
använde sig av högläsning i fritidshemsverksamheten, men det var för att få till vila och 
mysiga stunder i fritidshemsverksamheten, inte för elevernas språkutveckling. 
Informanterna ville arbeta med det som ett verktyg på fritidshemmet men hade svårt att 
få med sig sina övriga medarbetar på fritidshemmet, samtliga informanter menade på att 
det är viktigt för eleverna, genom att det kan bidra till att eleverna kan sätta ord på 
exempel sina egna känslor. 

 

 
Eleverna tränas i att prata om böcker och de tränas indirekt i att tänka 
kring det de lyssnar till. De lär av mig, när jag talar om hur jag tänker 
om det lästa, men också av varandra.              

                     (Stina)                                  

Vi brukar lyfta olika elevers lösningar/tankar kring textuppgifter genom 
att anonymt ta upp exempel ur loggboken på skärmen. På så sätt blir det 
synligt för alla hur olika man kan tänka och skriva kring texter som lästs 
för dem.   

    (Stina)                            

6 Analys 
Resultatet som vi har kommit fram till i studien är baserat på informanternas svar från 
intervjuerna och från den tidigare forskningen som vi sedan har analyserat. 
Informanternas erfarenhet och deras tankar om högläsning och boksamtal skiljer sig inte 
markant från tidigare forskning som har gjorts på skolans och förskolans miljö.  

6.1 Högläsning, boksamtal och miljö. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig individer nya saker hela tiden genom att 
interagera med varandra och med läraren (Säljö, 2015). Chambers (2014) menar att det 
finns både inre och yttre förutsättningar för att få till en bra läsmiljö. De inre 
förutsättningar kan vara elevernas emotionella tillstånd, tankeförmåga, erfarenheter 
relation till andra etcetera som har en påverkan på individens uppförande. Det är viktigt 
för eleverna att den fysiska miljön kring högläsning är tilltalande för eleven. Elever 
behöver ha förmåga att kunna koncentrera sig på att lyssna eller läsa boken och visa sitt 
intresse för detta vilket appen ”stage” kan bidra med. Chambers (2014) menar också att 
det är av vikt med regler för att fånga elevens intresse samt att göra lästillfället 
förutsägbart. Enligt det sociokulturella perspektivet kan appen ”Stage” bidra till att 
eleverna lättare tar till sig språket, genom de verbalt uttalade orden, de skrivna orden och 
de visuella bilderna kan eleverna med detta verktyg lära sig att beskriva, tolka och 
analysera världen (Säljö, 2015).  
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I vår studie framkom det att lärarna uppmuntrade eleverna att använda sin fantasi för att 
förflytta sig till mysiga miljöer,  både under berättelser och högläsning. När eleverna får 
använda fantasin och själva bestämma vad som är en mysig miljö, får de möjlighet att 
diskutera runt hur de känner och vad de tycker är en mysig plats eller miljö. Chambers 
(2014) anser att med hjälp av vår fantasi utnyttjar individer språket för att beskriva livet 
och för att försöka förstå sig på det. Inom det sociokulturella perspektivet  är ju språket  
det redskap som kan hjälpa människor att beskriva, tolka och analysera världen på 
flertalet varierande sätt (Säljö, 2015). 

Chambers (2014) anser att människor behöver förutbestämd struktur att förhålla sig till 
och det är viktigt med regler och rutiner. Informanterna berättade att om läraren håller 
ögonkontakt med eleverna,  kan de ha kontroll över situationen och relationerna under 
lässtunden. Om läraren håller ögonkontakt med alla elever så har det en inverkan på hur 
eleven kommer att bete sig. Informanterna säger att miljön inte är så viktigt för 
högläsning, men samtidigt påstår de att de gärna vill ha eleverna nära så de kan få 
kontakt med eleverna. Informanterna vill se att eleverna är med under tiden de har 
högläsning. Vi menar utifrån informanternas svar att läraren genom att hålla 
ögonkontakt med eleverna, kan bidra till att eleverna i större utsträckning håller sig till 
de regler som finns kring läsmiljön. Informanternas erfarenheter stödjer Eckerholms 
(2018) åsikt om att regler kan leda till att ett bra klimat i klassrummet  som gör att det 
kan bli en bredare kunskap för eleverna och att de lär sig reflektera över ord och ordens 
betydelse i olika händelser. Lärarna påtalade  även vikten om att eleverna fick ställa 
frågor under läsningens gång.  När eleverna får en stöttning genom svaren på sina 
frågor, ökar elevernas språkutveckling samt  deras kunskap om ordens betydelse i 
elevernas ordförråd.  

 

Miljö kring lässtunder handlar inte endast om fysisk miljö utan även om individens egen 
upplevelse, känslohantering och tankeförmåga enligt Chambers (2014). Han menar också 
att det är viktigt för eleverna att den fysiska miljön tilltalar eleverna.  I motsats till detta 
så  har de informanter vi samspråkat med större fokus på hur eleverna beter sig gentemot 
varandra vid lässtunderna. Forskningen styrker betydelsen av den fysiska miljön för hur 
eleverna ska uppleva lässtunden. Regler och rutiner kan påverka hur elever upplever 
lässtunden. Om de är medvetna om vad de har att förhålla sig till och vad som förväntas 
utav av dem vid lässtunden, kan elevernas beteende anpassas efter de förväntningar som 
finns (Chambers, 2014).   Ett exempel på regler och rutiner kan ses då lärarna  beskriver  
hur de använder  IKT i  skolan.  De ger exempel på Smartbord som kopplas in i dator och 
Ipads, att kunna se bilderna samtidigt som texten läses kan ge en större förståelse för 
texten.  Här talar de om att skolan har regler runt hur eleverna ska sitta, något som ledde 
till att  eleverna visste vad som krävdes av dem vid lästillfället. 
 

6.2 Planering och förberedelser 
Lärarna i vår studie framhöll vikten av att noggrant planera för högläsningen. De 
använder kriterier som barnens ålder, intressen och teman när de väljer ut de böcker de 
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använder. Svensson (2011) menar att det är viktigt att pedagogerna väljer litteratur som 
är anpassad för elevgruppen och är åldersadekvat. Böckerna ska utmana eleverna och 
väcka intresse och inte vara för svåra eller för enkla i sitt språk. Detta kan i sin tur leda 
till en språkutveckling hos eleverna och utveckla elevernas berättelseskrivande. 
Chambers (2014) anser att även om boken har en svårare text kan elever få utbyte av 
språket om den läses upp av en kunnig läsare och med efterföljande boksamtal. I det 
sociokulturella perspektivet menar man att människan föds in i en värld av 
kommunikation. Barnet föds in i en social gemenskap där normer, regler, värderingar, 
kunskaper och föreställningar om världen redan förekommer.  

I vår studie framkom det att eleverna använde ord från text i konversation med varandra, 
och de använde sin fantasi i lek utifrån böckernas innehåll och berättelse. I det 
sociokulturella perspektivet menas det att människor medierar världen för varandra. Man 
får möjlighet att vända och vrida på världen utifrån olika aspekter och med hjälp av 
medierande redskap exempelvis tal, illustrationer och grafer (Säljö, 2015). Chambers 
(2014) beskriver att det muntliga berättandet går att härleda till de första grupperna av 
människor enligt antropologerna. Det är ur denna form av berättande som alla former av 
skönlitteratur har vuxit fram.  Där människor med hjälp av sin förmåga att hitta på kan 
förtälja om livet och hur förståelse kan skapas (Chambers, 2014). 

Vi fann att informanterna ansåg att elevernas ordförråd förbättrades över tid genom 
högläsning och boksamtal även om de samtidigt på stod att det var svårt att bevisa 
eftersom de inte kunde följa eleverna över tid. Olika begrepp fick en betydelse för 
eleverna som därefter kunde använda sig av begreppen i sitt vardagliga samtal eller när 
de skrev egen text. Enligt läroplanen för fritidshemmet ska eleverna få möjlighet att 
resonera, lyssna, ställa frågor samt uttala egna tankar, åsikter och argument inom olika 
områden, till exempel moraliska frågor och alldagliga förhållanden. Dessa konversationer 
ska även stödjas på olika typer av texter. Eleverna ska också komma i kontakt med ord 
och begrepp som formulerar behov, känslor, kunskaper och åsikter. Undervisningen ska 
ge eleverna kunskaper om hur ord och yttranden kan upplevas av andra, samt hur dessa 
ord och påståenden kan inverka på en själv och andra (Skolverket, 2018). I det 
sociokulturella perspektivet menar man att kommunikation innehåller mer än de verbala 
orden. Sociala relationer och gemenskap innefattar normer, regler, värderingar, 
kunskaper och föreställningar om världen. För att kunna upprätthålla en intersubjektivitet 
med andra individer behöver man kunna dela insikt över det som sker och på så sätt kan 
man lära av varandra (Säljö, 2015).  

Informanterna svarade att de förberedde sig på boken, som de skulle läsa högt ur på ett 
eller annat sätt, de valde boken med omsorg till vilken ålder de skulle läsa för. 
Informanterna plockade ut olika begrepp ur boken som eleverna skulle lära sig, och som 
klassen skulle arbeta med för att få en förståelse och lära sig de nya orden. En informant 
ansåg att det var viktigt att samma lärare höll i högläsning och boksamtal i samma bok. 
Svensson (2011) menar att det är av vikt att läraren väljer bok som är åldersadekvat och 
som är anpassad till elevgruppen. Chambers (2014) menar att boken kan ha en svårare 
text om den som läser högt har ett större kunnande, det kan leda till att elever får utbyte 
av språket och efterföljande boksamtal. Det muntliga berättandet, till skillnad mot 
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läsandet av en text, är en tradition som härstammat från de första människorna och som 
ligger till grund för alla former av skönlitteratur ( Chambers 2014) . En av 
informanterna berättade att hen tyckte att sagor var intressant att använda och en annan 
informant berättar om att hen inte alltid använder sig av böcker utan tycker det är 
intressant att berätta direkt också. Detta tolkas som att informanterna bekräftar att 
fantasi är viktig i högläsning och boksamtal.  

Informanterna tyckte det är väldigt bra sätt med högläsning för alla elever att lära sig hur 
orden låter och hur de stavas genom att läraren tagit ut begreppen innan. Vissa ord stavas 
ju lika men uttalas på olika sätt, får man höra hur ordet låter och även höra hur meningar 
byggs upp annorlunda är det lättare för både tal och skrift i olika sammanhang. 
Informanterna tyckte att de kunde se en snabbare utveckling i litteracitetskedjan när 
eleverna skriver olika texter i skolan. Informanterna menade att när eleverna skriver 
tänker de mer på orden och deras innebörd och det är skillnad mot när de samtalar med 
varandra i den sociala miljön om vardagliga händelser. En informant använder sig av 
sokratiska samtal, vilket innebär att eleven får en uppfattning hur eleven använder sig av 
språket, hur de brukar ord när de konverserar med vänner, om de använder synonymer 
till begreppen som berättaren har använt sig av eller om de använder samma begrepp. 
Varga (2016) menar att det är viktigt att använda boksamtal på rätt sätt för att 
språkutveckling ska ske. Det är viktigt att de frågor som läraren ställer till eleverna är 
väsentliga för texten samt att det är frågor som utvecklats från texten men det bör även 
förekomma frågor som stöttar elevens utveckling med språket. Eleverna behöver få frågor 
där de måste fundera över tid, plats och utifrån sig själva för att frågorna skall bidra till 
en språkutveckling hos eleverna (Varga, 2016).  

Som del i sin planering använde lärarna sig av digitala verktyg  vid lässtunder, exempelvis 
appen ”Stage” och smartboard där elever kunde följa läsarens aktivitet genom att se bilder 
och text när läsaren vänder sida. Ett annat hjälpmedel var UR där läraren kunde visa 
filmklipp där författare läste en berättelse eller genom att exempelvis titta på ”Lilla 
Aktuellt”. En av informanterna menar att bildstöd vid högläsning gjorde att hen kunde 
plocka ut de viktigaste orden för att sedan ha samtal om dessa, något som pekar på hur 
lärarna använder planeringen med tydliga mål att utveckla elevernas språkkunskap. 

 

Hur arbetar lärare med högläsning och boksamtal 

Lärarna arbetade på olika sätt med högläsningen och boksamtal, vissa skrev upp ord 
som eleverna skulle lyssna efter sedan och räcka upp handen när de hörde ordet. En 
hade högläsning och boksamtal som sedan blev till en annan diskussion, när någon elev 
berättade vad som har hänt. Informanterna ansåg att högläsning och boksamtal är ett bra 
sätt för eleverna att lära sig nya ord som de inte får höra i det vardagliga språket och på 
det viset kan det förbättra elevernas språkutveckling. 

Trots att samtliga informanter arbetar aktivt med högläsning och boksamtal i 
skolverksamheten är det ingen av dem som utövar det på fritidshemmet som ett 
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didaktiskt verktyg. Även att de uttryckte en ambition att förbättra elevernas 
språkutveckling så var det oklart varför de inte använde detta didaktiska verktyg. 

Lärarna har berättat hur de engagerar barnen och gör dem delaktiga genom att ställa frågor 
och samtala kring ordens betydelse. Forskningen visar också att  när eleverna arbetar med 
text på det sättet och bearbetar texten utifrån olika dimensioner kan elevers läsförståelse 
förbättras (Visen (2015). Det är viktigt att de frågor som läraren ställer till eleverna är 
relevanta för texten samt att det är utvecklande frågor från texten men även frågor som 
stöttar elevens utveckling med språket. Eleverna behöver få frågor där de måste reflektera 
över tid, plats och utifrån sig själv för att frågorna skall bidra till en språkutveckling hos 
eleverna, de behöver alltså kombinerade frågor utifrån vad texten innehåller men även 
reflekterande frågor utifrån sig själv för att det ska bidra till en språkutveckling (Varga, 
2016). Lärarna beskriver hur de inbjuder frågor och för många samtal om ord och dess 
betydelse i textens sammanhang. Genom diskussionerna  får eleverna en möjlighet att ta 
till sig nya kunskaper i en social miljö. Eleverna blir delaktiga och aktiva medskapare ( 
Jönsson 2007). Chambers (2014) anser att om elever är delaktiga och aktiva i ett 
boksamtal bidrar det till deras förmåga till att kunna samspela och interagera med andra 
individer. Detta går även ihop med det sociokulturella perspektivet genom att elever 
exempelvis kan utveckla förmåga att genom sin kommunikativa förmåga berätta om sina 
egna livserfarenheter (Säljö, 2015 

 

Språkförbättring hos elever  

Deltagarna beskriver att det  tog tid innan de  kunde observera att eleverna lärt sig nya 
ord. Det som de märkte först var att eleverna använde orden i olika texter. Ibland kunde 
det bli att eleverna reflekterade över något nytt ord som de hört innan och kunde förklara 
det när de hörde det igen. Eleverna kunde även reflektera det senare i ett annat 
sammanhang att klassen pratat om vissa ord. Högläsning gör att elever får höra hur nya 
begrepp uttalas och i vilket sammanhang orden kan användas på ett korrekt sätt. Eleverna 
får förståelse för orden och kan lära sig att uttala dem genom att härma den som läser 
(Chambers, 2014). Lärarna uttryckte även att de ansåg det som viktigt, ur det sociala 
perspektivet, att kunna kommunicera och förstå orden och ordets betydelse. De tog även 
upp att för elever som inte hade svenska som modersmål var högläsning och boksamtal 
gynnande då de fick både höra och se orden, samt få vissa ord förklarade för sig. Lärarna 
ansåg att det är en bra grund till att lära sig andra språk än modersmålet. Högläsning och 
boksamtal anses därför även vara en bra språkutvecklingsmetod för elever med svenska 
som andraspråk. Högläsningen är bra för alla elever och att få höra på samma bok, det 
blir en gemenskap för gruppen som läraren läser för.  Det gäller både elever med svenska 
som modersmål men även för de elever som inte har svenska som modersmål får också 
extra hjälp med hur orden låter och ordens förståelse. Chambers (2014) menar att när 
eleverna är aktiva medskapare i boksamtal så lär de sig att samtala i en social miljö, 
diskutera med varandra samt att föra samtal med varandra om vad textinnehållet vill 
förmedla. Eleverna lär sig att individer kan tolka en och samma text på olika sätt utifrån 
sina egna livserfarenheter och på det sättet förmedlar eleverna sina egna tankar och åsikter 
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om en och samma text utifrån egna tankar och åsikter. Det är en viktig lärdom för eleverna 
att lära sig då det gynnar dem längre fram i livet med att föra fram sina egna åsikter om 
olika saker i livet samt att få fram sina åsikter via begrepp som sätter ord på deras känslor 
(Chambers, 2014). När eleverna samtalar om boken som läraren har läst upp sker det en 
progression av elevernas språk, samt att med tiden kan eleverna samtala om textens 
innehåll, på ett mer avancerat sätt och genom den progressionen märks elevernas 
språkutveckling över tid (Jönsson, 2007). Progressionen i språkutvecklingen märks 
tydligast i texten genom att eleverna har lärt sig hur orden stavas för att de har hört orden 
i högläsningen samt bearbetat ordets betydelse genom boksamtal och genom den 
progressionen kan eleverna även uttala ordet rätt och där ligger det stor vikt som gör att 
eleverna kan stava ordet (Vourenpää, 2016). Samtalar eleverna om texterna är det lättare 
för eleverna att samtala och berätta egna berättelser av orden och få en bättre fantasi 
(Svensson,2011). I sociokulturellt perspektiv påtalas vikten av att elever kan interagera 
tillsammans med varandra (Säljö, 2015). 

7 Diskussion 
I denna del kommer reflektioner över vilka konsekvenser resultatet har när det gäller 
studiens frågeställning.  

7.1 Metoddiskussion 
Tanken med studien från början var att genomföra studien i ett utvecklingsarbete, för att 
kunna se elevernas språkutveckling genom högläsning och boksamtal. Eftersom studiens 
tid var begränsad så märkte vi tidigt i arbetet att det inte skulle kunna gå att få fram ett 
resultat, genom ett utvecklingsarbete om språkutveckling på de få veckorna som vi hade 
på oss att göra studien. För att kunna studera och analysera och märka elevernas 
språkutveckling genom högläsning och boksamtal skulle vi behöva göra studien på 
mycket längre tid, än den tid vi hade på oss eftersom det är en långdragen process att 
kunna se elevers språkutveckling. Därför valde vi att rikta in vår studie på ett 
forskningsbaserat arbete och använda oss av kvalitativa metoder, genom att undersöka 
utifrån lärarens perspektiv på elevernas språkförbättring genom högläsning och 
boksamtal istället för elevernas språkutveckling. Metoden som användes för att få insyn 
genom lärarens perspektiv, gjordes genom att vi intervjuade tre olika lärare som är 
utbildade lärare och använde sig av högläsning och boksamtal. Lärarna arbetade på olika 
skolor och i olika län. Vi använde oss av intervjuer för att samla in empiriskt material så 
att vi kunde få en bild av lärarens perspektiv på elevernas språkutveckling genom 
högläsning och boksamtal. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med lärare som är utbildade 
lärare samt använder sig av högläsning och boksamtal i sin undervisning. 
Semistrukturerad intervju valdes för att vi skulle få svar på vår forskningsfråga samt att 
vi kunde ställa följdfrågor utifrån informanternas svar på intervjufrågorna. Om vi istället 
hade valt att använda oss av ostrukturerad intervju hade risken funnits att vi inte hade fått 
några relevanta svar till vår studie, samt att informanterna hade fått olika frågor och 
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därmed hade det blivit svårare att analysera resultatet, av intervjuerna och samtidigt få 
svar på studiens syfte och mål. Under studiens gång fick vi ändra på urvalet för att vi 
upptäckte att det var svårt att hitta lärare som använde sig av högläsning och boksamtal i 
verksamheten på fritidshem för att utveckla eleverna språk. Fritidshemmen som använde 
sig av högläsning gjorde det för att eleverna skulle vila eller bli lugnad, därför blir det 
svårt för fritidshemmet att observera en språkutveckling hos eleverna. Det var lättare för 
oss att komma i kontakt med lärare som använde sig av högläsning och boksamtal i 
skolmiljön för att utveckla elevernas språk över tid. Därför ändrade vi vårt urval från 
lärare som använde sig av högläsning och boksamtal i fritidshemmets verksamhet till 
lärare som använde sig av högläsning och boksamtal i skolmiljö och som även arbetar i 
fritidshemmets verksamhet. Lärarna som intervjuades arbetade även på fritidshemmet 
och använde sig inte av högläsning och boksamtal i den verksamheten, vilket enligt 
informanterna berodde på att övriga kollegor på fritidshemmet, inte har förståelse för att 
det ska finnas på ett fritidshem eftersom de anser att det är skolarbete och på 
fritidshemmet ska eleverna inte behöva arbeta med skoluppgifter utan de ska ha fria 
aktiviteter. Övriga lärare på fritidshemmet har inte samma bild av högläsning och 
boksamtal på fritidshemmet som de lärare som vi intervjuade enligt informanterna. Det 
berodde oftast på att pedagogerna inte är utbildade fritidspedagoger eller är utbildade 
grundlärare med inriktning mot fritidshem och det var en grund till att de inte har samma 
förståelse för hur viktigt det är med högläsning och boksamtal även på fritidshemmet 
enligt informanterna. De vi intervjuade anser inte att de med avvikande åsikt är sämre 
arbetskollegor, de värderar olika saker för eleverna och det kunde varit samma sätt även 
om alla hade varit högskoleutbildade. Genom att vi har valt de metoder som användes i 
studien har det underlättat för oss att kunna komma fram till ett resultat och samtliga 
metoder har hjälpt till på olika sätt i studiens gång. 

7.2 Diskussion 
Syftet för denna studie är att synliggöra hur lärare i fritidshemmet använder sig av 
högläsning och boksamtal i fritidshemsverksamheten. Vi vill även synliggöra lärarnas 
erfarenheter om sambandet mellan högläsning, boksamtal och språkutveckling. 

Den tidigare forskningen bekräftas av informanternas erfarenheter vad de tycker om 
högläsning och boksamtal. Det är ett bra sätt att få med alla elever och hitta deras intressen 
även när de blir äldre och ska vara tuffa kan eleverna komma att gilla högläsning.  Vi som 
författare till studien kom fram till att resultatet till stora delar styrks utav tidigare 
forskning.  
  
Det som informanterna berättat och tidigare forskning bekräftar är att högläsning och 
boksamtal ger eleverna bättre språkutveckling, vilket ger eleverna en bra grund att stå på 
när de kommer ut i samhället. Eleverna lär sig fler ord och ordens betydelse, eleverna kan 
lära sig argumentera och diskutera om olika ämnen. När eleverna får bättre ordförråd kan 
de lära sig att använda andra ord som inte kränker och sårar andra individer, utan de kan 
uttrycka sig med andra ord som har en innebörd och förklarar deras känslor och tankar på 
ett mer korrekt sätt. Resultatet i studien visar att lärarna upplevde att när de använder 
högläsning med boksamtal i undervisningen, bidrar det till att eleverna visar ett ökat 
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ordförråd och kan därför uttrycka sig i olika situationer och diskutera i olika sammanhang. 
Författarna till studien kom fram till att informanterna som intervjuades kände att de oftast 
hade elevgrupperna för kort tid för att verkligen kunna märka en stor skillnad på elevernas 
språkutveckling, då språkutvecklingen är en lång process som sträcker sig över flera år, 
något som även är vad den tidigare forskningen bekräftar.  
 
Informanterna som intervjuades arbetar även på fritidshem och de kunde märka en 
språkutveckling på en del elever över tid i det vardagliga språket på fritidshemmet och 
det baserades på arbetet med högläsning och boksamtal som utövas i skolan. Tyvärr fann 
vi att högläsning och boksamtal inte användes som ett verktyg för språkutveckling på 
fritidshemmet. Enligt informanterna, använder de högläsning för att få till mysiga stunder 
som ska få eleverna lugna. Många av deras kollegor anser att det ska vara mer fritt på 
fritidshemmet och att en aktivitet med högläsning och boksamtal betraktas som en styrd 
aktivitet. 

7.3 Framtida forskning 
Eftersom det inte finns forskning om högläsning och boksamtal som del av 
undervisningen i fritidshem, är detta ett område som vi anser kan utforskats vidare. Det 
finns även ett behov av nyare forskning om högläsning när det gäller digitala verktyg.  En 
fråga som kan ställas är just hur digitaliseringen påverkat barn och vuxna på längre sikt 
samt hur den påverkar individers förmåga till att socialisera och integrera med andra och 
själva miljön i fritidshemmet.  
 
I olika tidningsartiklar har vi läst att barn får mindre och mindre högläsning. Det vore 
intressant att undersöka orsaken till en minskning och hur fritidshemmet kan komplettera 
och styrka de förmågor som högläsning utvecklar.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Maria Thörnros och Susanna Noleryd och vi studera Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem på universitetet i Växjö. Vi går sista terminen som 
består av ett examensarbete, det vi tänkte skriva om är att undersöka hur 
fritidshemsläraren anser att högläsning och boksamtal på fritidshemmet kan påverka och 
utveckla elevernas språk. Skulle vara tacksamma om någon på er fritidsavdelning skulle 
vilja ställa upp på en intervju.  
 
Under intervjun kommer det göras en ljudinspelning samt föra anteckningar. Deltagandet 
i studien kommer vara anonymt, i studien kommer varken namn, eller stad att 
nämnas.  Du kan när som helst avbryta deltagandet, även efter intervjun kan du höra av 
dig om du inte vill att vi har med din del. All insamlat material kommer bara ses av Maria, 
Susanna vår handledare och examinator om det behövs. När studien är godkänd och 
arbetet publicerats kommer allt material förstöras. Har du frågor innan eller efter intervjun 
är du välkommen att maila eller ringa. 
 
  
Tack på förhand  
Mvh Maria & Susanna 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: Utbildad fritidspedagog/ fritidslärare 

1. Har ni någon avskild mysig plats när ni har högläsning för eleverna? 

2. När brukar ni läsa på fritidshemmet? 

3. Vilken strategi använder ni när ni har högläsning i fritidshemmet för att förbättra 

ordförråd och förståelse hos eleverna? 

4. Planerar ni högläsningen i förhand? 

5. Vilken strategi använder ni när ni har boksamtal i fritidshemmet för att förbättra 

ordförråd och förståelse hos eleverna? 

6. Hur märker ni som pedagog av en språkförbättring hos eleverna med högläsningen? 

7. Hur märker ni som pedagog av en språkförbättring hos eleverna med boksamtalen? 

8. Hur tycker ni att högläsning och boksamtal i fritidshemmet kan förbättra ordförrådet? 

9. Berätta för mig hur det går till på en vanlig högläsning och boksamtal i 

fritidshemmet? 

10.  Är det olika som håller i högläsningen eller är det alltid samma pedagog? 

Om samma pedagog läser varje gång varför? (Intresse, utbildning övrigt) 

12.Hur många elever är det på fritidshemmet? 

13. Hur länge har ni arbetat inom fritidshemmet? (Ålder) 

 

 

Tack för er medverkan och att ni ville ställa upp på en intervju / Maria och Susanna 

 


