
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Högläsning  
 

 

En litteraturstudie om metoder och påverkan på elevers 

språkutveckling i svenskämnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3  

FÖRFATTARE: Eleonor Licht, Sara Sjöberg  

EXAMINATOR: Anette Almgren White  

TERMIN: VT18  



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY         Självständigt arbete för F-3, 15 hp 

School of Education and Communication    Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  

                                                                       i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3  

                                                                       VT 2018     

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________________________ 

Eleonor Licht, Sara Sjöberg 

Högläsning 

En litteraturstudie om metoder och påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet 

 

Reading aloud  

A study in literature about methods and impact on pupils’ language development in 

Swedish subjects 

                  Antal sidor: 25 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Litteraturstudiens syfte är att klargöra vad forskning belyser om lärares högläsning. Syftet 

innefattar även lärares arbetssätt i undervisning för att gynna elevers språkutveckling. 

Utefter syftet har två frågeställningar formulerats: 

• Vad finns det för för- respektive nackdelar med högläsning?  

• Hur kan högläsning praktiskt utföras av lärare för att gynna elevers 

språkutveckling? 

Frågeställningarna besvaras genom att vetenskapligt material i form av tidskriftsartiklar, 

avhandlingar och monografier har samlats in och analyserats. Skilda kriterier för inklusion 

har formats för att bedöma materialets relevans. Ett perspektiv som är återkommande i 

många källor är det sociokulturella perspektivet, som förespråkar språkutveckling i 

gemenskap. Resultatet visar att elevers språkutveckling kan gynnas av lärares högläsning. 

Däremot behöver lärare tillämpa olika tillvägagångssätt för att kunna möjliggöra positiva 

effekter hos elever. Synen på högläsning behöver ses som ett lärandetillfälle och inte enbart 

som en gemytlig stund. Genom studiens resultat framkommer det fyra olika 

tillvägagångssätt som lärare kan använda sig av i undervisning. Svårigheter som kan uppstå 

vid högläsning presenteras i studiens resultat. 
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1. Inledning 

Studien grundar sig i ett intresse för högläsning och hur lärare kan behandla det i 

undervisningen för att främja elevers språkutveckling. Högläsning som presenteras i 

studien har enbart lärares högläsning som avsikt för elever, då det ansågs relevant och 

intressant för vår och andra lärares yrkesprofession. Begreppet texter som nämns i studien 

är främst inriktad på litterära texter. Utifrån tidigare erfarenheter från egen skolgång och 

verksamhetsförlagd utbildning [VFU] har vi sett att många lärare använder högläsning när 

tid finns över och arbetar inte vidare på ett språkutvecklande sätt. Begreppet 

språkutveckling som presenteras i studiens syfte innefattar både läs- och skrivutveckling. 

Olika tillvägagångssätt presenteras som lärare kan tillämpa i undervisning vid högläsning. 

I Läroplan för grundskolan och förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] framhävs att 

ett av skolans uppdrag är att undervisning ska ta hänsyn till alla elevers förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2017b, s. 8). Till detta kan Westlunds (2015, s. 1) syn föras, att lärare 

behöver olika teorier och modeller för elevers inlärning för att kunna utföra professionell 

undervisning. I undervisning är de didaktiska frågorna vad, hur, varför, när och vilka 

centrala för lärares undervisning. Därför anser vi att skilda arbetssätt är gynnsamt för 

elever.                 

 Programme for International Student Assessment [PISA] och Progress in 

International Reading Literacy Study [PIRLS] är internationella studier som genomförs 

vart tredje och vart femte år. PISA mäter elevers läsförståelse och PIRLS mäter läsförmåga 

samt deras förhållande till läsning. Tillsammans visar undersökningarna PISA och PIRLS 

att Sveriges resultat har förbättrats sedan föregående undersökningar. Däremot är inte 

resultaten på samma nivå som de var vid PISA:s undersökning år 2000 och PIRLS år 2001 

(Skolverket, 2016, s. 20–22; Skolverket, 2017c, s. 18–25). Resultaten visar att det har skett 

en ökning sedan undersökningarna gjordes åren 2011 och 2012. Det kan ses som positiva 

resultat men mer arbete behöver göras för att utveckla resultaten.     

 Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i vetenskapligt material som har analyserats 

och skrivits fram som en litteraturstudie där syftet och frågeställningarna besvaras. De 

avgränsningar som har gjorts är att fokus enbart är på lärares högläsning och inriktar sig 

främst på årskurserna F-3. Avgränsningarna har gjorts för att få syn på lärares olika 

tillvägagångssätt då det är av intresse för vårt framtida yrke som grundskolelärare med 

inriktning F-3. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att klargöra vad forskning belyser om elevers språkutveckling 

via lärares arbete med högläsning. 

  

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågor: 

• Vad finns det för för- respektive nackdelar med högläsning? 

• Hur kan högläsning praktiskt utföras av lärare för att gynna elevers 

språkutveckling?  
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3. Bakgrund 

I kapitel 3.1 tas ämnesdidaktiska begrepp upp som språkutveckling och högläsning. I 

kapitel 3.2 belyses ämnesområdets historia. I det näst sista kapitlet 3.3 beskrivs det 

sociokulturella perspektivet och i det avslutande kapitlet 3.4 beskrivs styrdokumenten i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Bakgrunden ska ge läsare inblick och de 

förutsättningar som behövs för vidare läsning. 

3. 1 Ämnesdidaktiska begrepp 

3.1.1 Språkutveckling 

Människan är social och språket är nära förknippat med individens liv. Språkutveckling 

sker i social gemenskap och interaktion, vilket är en förmåga som barn fostras in i. I de 

olika sammanhang som barn befinner sig i utvecklar de sin språkkunskap (Wedin, 2011, s. 

29, 34–35). Barn utvecklar språket både själv och tillsammans med andra. Först utvecklas 

det med vuxna människor och sedan blir det mer självständigt (Bergöö, 2009, s. 15). 

Läsning och skrivning har sedan 1990-talet ansetts som delar av språkutveckling (Wedin, 

2011, s. 11). Språkutveckling kan delas upp i olika kategorier; utveckling av 

meningsuppbyggnad, språkförståelse, ordförråd, begrepp, fonologi och användning av 

språket (Granberg, 1996, s. 29). 

3.1.2 Högläsning 

Högläsning definieras enligt Nationalencyklopedin som ”att läsa en text högt för åhörare” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Vid högläsning har röstens ton en viktig del i processen. 

Kunskap i att kunna använda olika röst-toner, intonationer, styrka, artikulation, tempo, 

pauser, gester och minspel är av betydelse. Minspel definieras som ett agerande som sker 

när berättare läser högt, för att skapa inlevelse i berättandet samt väcka intresse hos sina 

åhörare inför det upplästa. Röstens tonläge ska följa det agerande som sker under 

högläsningsmoment för att förstärka det sagda i texter. Ljudillustrationer i form av 

exempelvis musik kan tillämpas för att skapa effekt och variation (Granberg, 1996, s. 58). 

Vid högläsning kan ibland det viktiga vara hur man läser och inte vad man läser, eftersom 

momentet ska bli engagerande och varierande för elever när lärare tillämpar olika 

berättartekniker (Hansson, 2006, s. 16).         

 Högläsning har länge diskuterats som ett tillfälle som inte tillhör skolarbete utifrån 

lärares perspektiv, utan en stund som tillämpas när tid finns över. Aktiviteten behöver 
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istället, enligt Stensson (2006) ses av lärare som en dynamisk process där 

meningsskapande står i centrum. Lyssnare ses som aktiva personer som kan omskapa och 

omtolka berättelser som involverar lyssnares kunskaper, erfarenheter och tankar. Under 

högläsning fungerar lärare som en modell för läsandet. Lärare förmedlar de språkliga 

konventioner som finns i den text som läses. Sådana kan vara att behärska en mening, 

stanna vid punkt, olika röstlägen vid olika talare, stanna upp för att bearbeta tankar och 

ställa frågor till texter för att skapa en djupare förståelse (Stensson, 2006, s. 15, 120).

 När lärare tillämpar högläsning ges elever tillfällen som visar på närvaro av lärare och 

en betoning av aktivitetens relevans. Genom högläsning kan lärare ge tid för samtal åt de 

elever som ingår i aktiviteten. Högläsning ses, av forskare som Ekström (2004) som en 

lika angelägen aktivitet för de elever som både kan och inte kan läsa. De värderingar som 

ligger bakom argumentet är att lyssnare kan fokusera på innehåll och språkets struktur 

istället för kvantiteten i sin läsning (Ekström, 2004, s. 46). Högläsning är något som ska 

fortgå under hela skolgången och inte bara i de lägre årskurserna. Högläsningens värde och 

elevers läsinlärning är en utsträckt process (Chambers, 1994, s. 66).  

3.2 Historia 

Det är känt att högläsning har förekommit inom benediktklostren enda sedan tidig 

medeltid. Högläsning sågs då som något hederligt och som låg i Den allsmäktiges händer. 

Tack vare boktryckarkonsten under den senare medeltiden kunde befolkningen lära sig att 

läsa och få tillgång till en mångfald av böcker (Manguel, 1996, s. 116, 123, 132). 

 Under 1800-talet betraktades högläsning som en läsande aktivitet där människor 

samlades för att lyssna. Läsning sågs som något kollektivt och jämfördes likvärdigt med 

berättandet. Inom kyrkan lästes bibeltexter högt, vilket vi även ägnar oss åt idag. Litterära 

salonger hade sedan länge uppkommit via befolkningen för att tillsammans kunna läsa högt 

och samtala om böcker. Inom de litterära salongerna sågs mannen och kvinnan som jämlika 

och samtalen var inte påverkade av samhällets klasstillhörigheter. Inte förrän en bit in på 

mitten av 1800-talet började människan huvudsakligen att läsa böcker tyst. Mestadels var 

det medelklassens kvinnor som ägnade sig åt läsning (Stensson, 2006, s. 119).   

 Under millennieskiftet pågick ”det gamla svenskämnet” i skolorna. Läs- och 

skrivaktiviteter utfördes mestadels på ett individuellt plan och det saknades ett gemensamt 

innehåll där lärare och elever emellan gav ett tankeutbyte till varandra om texter. Arbetet 

sågs som riskabelt där elevers egna erfarenheter skymdes undan och relationen till det lästa 
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inte synliggjordes, samtidigt som läsförmågan hos elever var större då än vad vi ser idag 

(Bergöö, 2009, s. 17). 

3.3 Teorier 

Under 1900-talet hade behaviorismen stor inverkan på hur språkutveckling betraktades 

(Wedin, 2011). Enligt perspektivet är imitation av vuxna ett sätt för barn att lära sig språk. 

Från 1990-talet och framåt har Vygotskijs sociokulturella perspektiv haft stor inverkan för 

synen på barns språkutveckling. Perspektivet har haft stort genombrott under 2000-talet 

(Wedin, 2011, s. 36–39). Vikten av sociala sammanhang lyfts fram för att lärande och 

utveckling ska ske hos individer, där interaktion och kommunikation är viktiga aspekter. 

Inom perspektivet är bilden av lärandet att människor inte överför kunskaper till varandra, 

utan är något som de deltar i genom pedagogiska sammanhang där skolan har en central 

funktion (Säljö, 2014, s. 301–303, 308). Begreppet den proximala utvecklingszonen nämns 

i perspektivet. Enligt Säljö (2014, s. 305) innebär begreppet att exempelvis lärare eller en 

kompetent individ kan handleda en annan elev till att utveckla sitt eget lärande, vilket även 

har anförts av en av de rådande pedagogerna inom högläsning, Aidan Chambers 

(Chambers, 1994, s. 65). Ljungström och Hansson (2006, s. 72) beskriver högläsningens 

effekt likartat, där böcker som ligger strax över elevers kunskapsnivå ses som en utveckling 

inom den proximala zonen. Perspektivet belyser att människan lär sig språk tillsammans i 

sammanhang som ses som naturliga, vilket syftar på situationer som elever känner igen 

från sin vardag (Wedin, 2011, s. 36–39). 

3.4 Styrdokument 

I läroplanen (Skolverket, 2017b, s. 9) framhävs skolans uppdrag. Lärande ska främja och 

stimulera elever att både tillägna sig och utveckla kunskaper samt värden. Elever ska få 

förberedelser till att leva och verka i samhället. I undervisningen ska de få möjligheter till 

läsning, skrivning och samtal, vilket kan utveckla deras språkliga förmåga (Skolverket, 

2017b, s. 9). I kursplanen för svenska framhävs att människans huvudsakliga redskap för 

språket är tänkande, kommunikation och lärande. Via språket kan människan uttrycka sina 

tankar och ta del av samt förstå andras tankar. I svenskundervisningen ska elever få 

bearbeta olika texter både enskilt och i samverkan med andra, då de ska få möjlighet att 

möta olika texter och genom olika sätt utveckla sitt språk (Skolverket, 2017b, s. 252). De 

förmågor från svenskämnets kursplan som är relevant för studiens syfte är: ”formulera sig 
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och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” 

(Skolverket, 2017b, s.253).               

 I svenskämnets centrala innehåll för årskurs 1–3 beskrivs det under rubriken ”Tala, 

lyssna och samtala”, att elever ska få lyssna på texter och i olika samtal återge texters 

innehåll. Under rubriken ”Språkbruk” framhävs att elever ska få syn på skillnader mellan 

tal- och skriftspråk samt hur ord och begrepp kan användas för att uttrycka sig om 

exempelvis kunskaper (Skolverket, 2017b, s. 254). I Kommentarmaterialet för kursplanen 

i svenska (Skolverket, 2017a, s. 12) nämns att elever ska lyssna på texter enbart i årskurs 

1–3, men i de högre årskurserna ingår lyssnandet av texter på ett naturligt sätt i 

undervisning. Ett av kunskapskraven för årskurs 1 är att elever ska få möjlighet att samtala 

och föra enkla resonemang om texter som de tagit del av via högläsning (Skolverket, 

2017b, s. 257). Under årskurserna 1–3 ska elever få möta olika texter, exempelvis sagor, 

bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, rim och berättande texter (Skolverket, 2017b, s. 253). 
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4. Metod 

Avsikten med studien var att klargöra vad forskning belyser om elevers språkutveckling 

via lärares arbete med högläsning. Studien tar upp frågan om arbetet kring högläsning kan 

gynna elevers språkutveckling och i så fall hur lärare kan gå tillväga. För att kunna 

undersöka syftet granskades vetenskapligt material i form av tidskrifter, 

doktorsavhandlingar och monografier som har blivit utvalda utifrån kategorisering av 

relevans för ämnesområdet. 

4.1 Analysmetoder 

Grounded theory och närläsning är de analysmetoder som har använts i litteraturstudien. 

Metoderna valdes för att eftersträva en objektivitet i studien. Litteraturanalysen visar vad 

forskning och styrdokument framhäver inom ämnesområdet. Grounded theory är en 

kvalitativ metod som låter materialet tala, vilket avspeglar en objektiv syn på vad forskning 

visar inom området. Vid Grounded theory har först ett teoretiskt urval gjorts, sedan 

färgkodning där insamling av data organiserats i kategorier, vilket har resulterat i en typ 

av mättnad av studiens materialinsamling. Därefter har en jämförelse av kategorierna skett 

där materialet har jämförts och visat på likheter och skillnader (Bryman, 2011, s. 516, 517). 

Närläsning innebär att de källor som var till grund för kategorisering i processen lästes 

noggrant och detaljerat (Nationalencyklopedin, 2018). 

4.2 Informationssökning 

Olika söktjänster har använts för att få bredare syn på vad forskning belyser inom området. 

Söktjänsterna som har tillämpats är databaser, webb, ämnesuppslagsverk och Jönköpings 

högskolebibliotekets söktjänst Primo. Databaserna Education Resources Information 

Center [ERIC], Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA], PsycINFO, ProQuest central och 

SwePub har använts. Webben Google Scholar och ämnesuppslagsverket 

Nationalencyklopedin [NE] har också tillförts. Valet av databaser baserades på att de flesta 

innehåller vetenskapligt material och pedagogik.        

 Exempel på sökord som använts och kombinerats är: reading aloud, elementary 

school, effective read-alouds, education, reading comprehension, language development, 

vocabulary, oral storytelling, högläsning, språkutveckling och bokprat. Trunkeringar 

gjordes i en del databaser, exempelvis read*, högläs*, educ*, word learn* och teach*. De 
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olika sökord som valdes till materialinsamlingen uppkom utifrån studiens syfte och dess 

frågeställningar. Variationen av sökord gav möjlighet till större utbud på vetenskapligt 

material. Till en början användes engelska sökord eftersom vi trodde att forskningsfältet 

utgav mer internationellt material än nationellt, vilket stämde överens med vår hypotes.

 Först gjordes sökningen reading aloud i databasen ERIC vilket resulterade i material 

som inte var relevant för studiens syfte, då högläsning inom både skola och hemmet 

framkom. Därefter tillämpades thesaurus vid sökningen för att få syn på kategoriseringar i 

relation till sökordet. Exempel på de kategoriseringar som framkom via thesaurus var 

reading aloud to others och oral reading. Därmed kombinerades sökningen till (”reading 

aloud to others”) AND (”teacher education”) som möjliggjorde relevanta källor till 

studiens syfte. När sökningar gjordes i databasen ProQuest markerades peer reviewed för 

att källorna skulle vara granskade. Exempel på en sökning som utfördes genom avancerad 

sökning var, (”teaching ideas”) AND (read aloud*) vilket gav användbara källor. För att 

få syn på nationella källor användes SwePub. En sökning som tillämpades med trunkering 

var högläs* som resulterade i en doktorsavhandling som kunde användas i 

litteraturstudien.                     

 Inom vissa källor gjordes kedjesökningar med referenslistan som utgångspunkt. Vid 

några tillfällen skrevs olika forskare eller relevanta nyckelord fram, som var till hjälp för 

vidare sökning. Dickinson, Langer, Sipe, Jönsson, Chambers och Eriksson är namn som 

återkom i flertalet av källorna samt tidskriften The Reading Teacher.   

4.2.1 Kriterier för inklusion  

Innan informationssökningen bestämdes kriterier för hur sökträffarna skulle sållas ut för 

området. För att träffarna skulle inkluderas behövde de stå i relation till relevanta begrepp 

inom högläsning i skolan, samt begrepp som stod i relation till syftet och 

frågeställningarna. Forskning som behandlade argument både för och emot inom 

högläsning prioriterades. De behövde även innehålla sådant som visar på 

högläsningsmoment från lärare och inte elev till elev eller förälder till elev. Från början 

skulle träffarna innehålla årskurserna F-3. Sedan insågs att årskurserna inte nödvändigtvis 

behövdes begränsas för att få syn på mer forskning inom området, eftersom relevansen av 

skolans progression är en faktor att väga in. Det innebar att inte enbart fokusera på en viss 

åldersgrupp utan även få syn på hur utveckling inom grundskolan ser ut både innan och 

efter studiens relevanta åldersgrupp.  
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4.2.2 Urval 

Efter materialinsamlingen hade totalt 42 vetenskapliga källor samlats in, men efter sållning 

av relevans användes 24 tidskriftsartiklar, två doktorsavhandlingar och tre monografier. 

De vetenskapliga källorna som valdes ut motsvarade de kriterier som skulle vara uppfyllda 

till studiens syfte. Kriterierna belyser högläsningens relation till elevers språkutveckling 

och dess didaktiska aspekter. Målet med informationssökningen var att hitta relevanta 

träffar och hur forskningen ställer sig till det valda ämnesområdet. Nedan presenteras 

Analyserad litteratur (tabell 1) över det vetenskapliga materialet som använts i 

litteraturstudien.   

Tabell 1-Analyserad litteratur    

Titel Författare År Publikationstyp 

The effect of teacher’s storytelling aloud on the reading 

comprehension of Saudi elementary stage students 

Al-Mansour, Nasser 

Saleh & Al-

Shorman, Ra’ed 

Abdulgarder 

2011 Tidskriftsartikel (Journal of 

King Saud University- 

Languages and Translation) 

From communication to curriculum (2nd ed.) Barnes, Douglas 1992 Monografi  

Using think alouds to enhance children´s comprehension 

monitoring abilities 

Baumann, James F., 

Jones, Leah A., & 

Seifert-Kessell, 

Nancy  

1993 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

Text Talk: Capturing the Benefits of Read-Aloud 

Experiences for Young Children 

Beck, Isabel. L, & 

Mckeown, 

Margaret.G  

2001 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

Effects of Teachers’ Reading-Aloud Styles on 

Vocabulary Acquisition and Comprehension of Students 

in the Early Elementary Grades 

Brabham Edna 

Greene & Lynch- 

Brown Carol 

2002 Tidskriftsartikel (Journal of 

Educational Psychology) 

The Impact of Animated Books on the Vocabulary and 

Language Development of Preschool-Aged Children in 

Two School Settings 

Broemmel, Amy.D., 

Moran, Mary Jane., 

& Wooten, 

Deborah.A 

2015 Tidskriftsartikel (ECRP – 

Early Childhood Research 

& Practice) 

Running Out of Time: Rushed Read-Alouds in a Primary 

Classroom 

Copenhaver, 

Jeane.F., & 

Carpenter, Marilyn.  

2001 Tidskriftsartikel (Language 

Arts) 

Three ways to promote the values and uses of literacy at 

any age. 

Daisey, Peggy.  1993 Tidskriftsartikel (Journal of 

Reading) 
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Life and Fiction – intertextuality in pupils’ booktalk  Eriksson, Katarina. 2002 Doktorsavhandling 

Envisioning Literature - Literary Understanding and 

Literature Instruction (2. uppl.) 

Langer, Judith.A  2011 Monografi 

Reading Comprehension: What Works Fielding, Linda.G., 

& Pearson, 

David.P   

1994 Tidskriftsartikel 

(Educational Leadership) 

Interactive read-alouds: Is there a common set of 

implementation practices? 

Fisher, Douglas., 

Flood, James., 

Lapp, Diane., & 

Frey, Nancy  

2004 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

Children’s concepts of the nature and purpose of reading 

and writing in different instructional settings. 

 Freppon, Penny.A 1991 Tidskriftsartikel (Journal of 

Reading Behavior: A 

Journal of Literacy) 

Children’s Books – Building a bridge Giorgis, Cyndi., & 

Johnson, Nancy.J 

2003 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

First-Grade Teachers Reading Aloud Caldecott Awars-

Winning Books to Diverse 1st-Graders in Urban 

Classrooms 

Hall, Katrina.W., & 

Williams, 

Lunetta.M  

2010 Tidskriftsartikel (Journal of 

Research in Childhood 

Education) 

Good Books, Good Talk, Good Readers Holt, Janice., & 

Halliwill Bell, 

Barbara 

2000 Tidskriftsartikel (Primary 

Voices K-6) 

The Effects of Storytelling and Story Reading on the Oral 

Language Complexity and Story Comprehension of 

Young Children 

Isbell, Rebecca., 

Sobol, Joseph., 

Lindauer, Liane., 

& Lowrance, April 

2004 Tidskriftsartikel (Early 

Childhood Education 

Journal) 

Litteraturarbetets möjligheter: En studie av barns läsning 

i årskurs F-3 

Jönsson Karin  2007 Doktorsavhandling 

Mutual peer tutoring: Effects of structuring tutorial 

interaction to scaffold higher level complex learning 

King, Alison., 

Staffieri, Anne., & 

Adelgais, Anne  

1998 Tidskriftsartikel (Journal of 

Educational Psychology) 

Maximizing the effectiveness of reading aloud Lane, Holly.B., & 

Wright, Tyran.L  

2007 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

Repeated interactive read-alouds in preschool and 

kindergarten. 

                                                               

McGee, Lea M., &  

Schickedanz, 

Judith.A  

2007 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

The guided construction of knowledge: talk amongst 

teachers and learners. 

Mercer, Neil 1995 Monografi  



11 
 

Floating on a Sea of Talk: Reading Comprehension 

Through Speaking and Listening 

Mills, Kathy.A  2009 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

Do teachers who read personally use recommended 

literacy practices in their classrooms? 

Morrison, Timothy 

G., Jacobs, James 

S., & Swinyard, 

William R. 

1999 Tidskriftsartikel (Literacy 

Research and Instruction)  

Revisiting Read-Aloud: Instructional Strategies That 

Encourage With Texts 

Morrison, Vanessa., 

& Wlodarczyk, Lisa 

2009 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

The impact of a literature-based program on literacy 

achievement, use of literature, and attitudes of children 

from minority backgrounds 

Morrow, Lesley.M  1992 Tidskriftsartikel (Reading 

Research Quarterly) 

Interthinking: Young Children Using Language to Think 

Collectively During Interactive Read-alouds 

Pantaleo, Sylvia 2007 Tidskriftsartikel (Early 

Childhood Education 

Journal) 

Talking back and taking over: Young children’s 

expressive engagement during storybook read-alouds 

Sipe, Lawrence.R 2002 Tidskriftsartikel (The 

Reading Teacher) 

The construction of literary understanding by first and 

second graders in oral response to picture storybook read-

alouds 

Sipe, Lawrence.R 2000 Tidskriftsartikel (Reading 

Research Quarterly) 

 

4.3 Materialanalys   

De vetenskapliga texter som valdes ut till studien granskades och jämfördes. Källorna 

kategoriserades i begreppsområden som tillhör ämnet, vilka var: högläsning generellt, 

högläsnings-metoder samt svårigheter med högläsning. Under analysen av materialet 

framkom olika högläsningsmetoder som sedan fick ingå i kategoriseringar, vilket blev 

boksamtal, textkopplingar, föreställningsvärldar och tänka högt.      

 När jämförelsen genomfördes synliggjordes likheter och skillnader, de kriterier som 

nämns ovan (kap. 4.1.1) skulle inkluderas. En del av de likheter som framkom var att 

samma forskare belystes i olika texter, relevanta begrepp inom ämnesområdet, likartade 

argument och arbetsmetoder. Det framkom enstaka skillnader i texterna som olika syn på 

högläsning i skolan. De källor som användes beskrivs i översikten för studiens analyserade 

material (se bilaga 1) där exempelvis texternas syfte, författare, publikationsår och 

publikationstyp belyses. 

  



12 
 

5. Resultat 

I följande kapitel skrivs litteraturstudiens resultat fram. Studiens frågeställningar 

genomsyrar i den löpande texten som presenteras nedan. Frågeställningarna är: Vad finns 

det för för- respektive nackdelar med högläsning? samt Hur kan högläsning praktiskt 

utföras av lärare för att gynna elevers språkutveckling?  

5.1 Allmänt om högläsningens fördelar 

Att läsa högt för elever har under de senaste århundraden rekommenderats, då deras språk- 

och läsförmåga kan öka och förbereda för deras egen läsning (Beck & McKeown, 2001, s. 

10; Isbell, Sobol, Lindauer & Lowrance, 2004, s. 159). För att hjälpa elever att förstå 

innehållet i en text kan det vara av stor betydelse att lärare läser på ett sätt som är livligt 

och engagerande med hjälp av att använda röst, gester och uttryck (Isbell et al., 2004, s. 

158).                 

 Högläsning av lärare är ett kraftfullt verktyg för literacyutveckling hos elever inom 

grundskolan. Literacyutveckling inkluderar språk, begreppsförståelse, bokstavskännedom, 

läsförståelse, attityd för läsning och ordförråd (Brabham & Lynch-Brown, 2002, s. 465; 

Daisey, 1993, s. 436–439; Hall & Williams, 2010, s. 298). Det utvecklade ordförrådet kan 

senare användas i andra läs- och skrivsammanhang för elevers läs- och skrivutveckling 

(Beck & McKeown, 2001, s. 18).            

 Genom att få lyssna till berättelser lär sig elever om relationer; mellan de tryckta 

tecknen och de talade, muntligt och skriftligt tonläge samt de språkliga konventioner som 

verkar inom språk (Brabham & Lynch-Brown, 2002, s. 465). Förståelse för de skrivna 

språkens struktur och mönster kan utvecklas genom högläsning. Elever som har deltagit i 

ett flertal högläsningsmoment kan skapa förståelse för språkets funktion, struktur och 

beståndsdelar. Lärare kan visa på olika lässtrategier genom högläsning och synliggöra de 

skillnader som finns mellan språk i böcker gentemot talat språk (Fisher, Flood, Lapp & 

Frey, 2004, s. 9).                 

 Det är av betydelse att lärare läser högt framförallt i grundskolan för att elever ska få 

möjlighet att få syn på hur de själva kan ta till sig berättelser. När elever ser hur andra i 

klassen är fokuserade under lärares högläsning, kan de imitera det positiva beteendet och 

därmed är det mindre sannolikt att de blir ofokuserade. En annan gynnsam aspekt är att 

läsförmågan och attityden till läsning är förhöjd hos lärare, vilket kan avspegla sig på 
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elever. Högläsning kan främja livslångt läsande för elever, vilket kan skapa högre resultat 

inom läsförståelse (Al-Mansour & Al-Shorman, 2011, s. 69). Genom både självständig 

läsning och högläsning kan elever vilja läsa på egen hand och de bokval som elever sedan 

gör i sin egen läsning kan vara påverkade av lärares högläsning (Fisher et al., 2004, s. 8–

9). 

5.1.1 Bokvalets betydelse 

Via högläsning har elever förmågan att förstå texter där innehållet är utmanande. Om de 

läser på egen hand blir innehållet däremot svårare att förstå. Lärare behöver överväga mer 

utmanande texter inom högläsning som främjar elevers vokabulär och tolkningsförmåga 

(Hall & Williams, 2010, s. 312). För att texter ska kunna möjliggöra och vara effektiva för 

elevers språkutveckling och förståelseförmåga, lyfts betydelsen av texter fram som har 

utmanande begrepp som ligger strax över elevers kunskapsnivå (Beck & Mckeown, 2001, 

s. 10).                   

 Val av text är en nyckelkomponent för högläsning där lärare behöver överväga kvalitet 

och innehåll (Hall & Williams, 2010, s. 301). Enligt Lane och Wright (2007) är de bästa 

valen sådana böcker som är välskrivna med intresseväckande karaktärer och handling. 

Gynnsamma böcker vid högläsning är även sådana som tillhandahåller lärare möjligheter 

att på olika sätt kunna modellera berättelser med flyt och uttrycksfull läsning (Lane & 

Wright, 2007, s. 669). 

 

5.1.2 Högläsningens effekter med e-böcker 

Forskning i bland annat USA visar att animerade e-böcker kan ha en potential, i viss mån, 

att ge upphov till ökad effekt på elevers utveckling av literacy. Animerade bilder kan hjälpa 

elever att konstruera mentala bilder mer effektivt än vad statiska bilder gör. Elever i de 

lägre åldrarna är kapabla att förstå en e-bok likartat som när vuxna läser för dem. Studier 

som har genomförts visar på en ökad effekt av utveckling inom barns ordförråd. E-böcker 

kan bli lika effektivt som en lärarledd högläsning i att stödja barns ordförrådsutveckling 

och möte av olika texter. E-böcker kan vara lämpliga ersättare för interaktiva 

högläsningsaktiviteter, vilket kan ge lärare mer tid till att medverka på andra instruktions-

aspekter i momentet som inte hanteras av digital teknik. Dock krävs det mer forskning och 

studier kring området (Broemmel, Mora & Wooten, 2015, s. 1–2, 12).    
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5.2 Metoder inom högläsning 

5.2.1 Boksamtal 

Delad bokläsning är den metod som oftast förknippas med högläsning, där stunden 

mestadels ses om en avslappning utan diskussion eller frågor kring texten, vilket kan ses 

som en monologisk läsning. Dialogisk läsning är en metod som benämns som en mer 

strukturerad lässtil som involverar frågor och utvidgade svar inom momentet för att göra 

stunden till något lärande (Hall & Williams, 2010, s. 300).       

 När elever samtalar tillsammans om böcker kan varje individ bidra med sina 

uppfattningar om innehållet. Genom samtal bygger de upp en gemensam förståelse som 

kan medföra att varje individ får en djupare syn på sin tidigare uppfattning. Via samtal lär 

man sig inte bara ny information utan kan även utveckla nya tankesätt och hur ny 

information kan organiseras. Samtal om texters innehåll är en betydelsefull faktor för att 

elever ska kunna bli livslånga läsare (Holt & Halliwill Bell, 2000, s. 5–7).    

 I undervisningssammanhang sker vanligen diskussioner kring det texter handlar om 

(Fisher et al., 2004, s. 8). Vid samtal om böcker är det gynnsamt att uppmuntra elever till 

att lyfta fram sådant som var viktigt och betydelsefullt av innehållet. Vidare förespråkas 

reflektion istället för förväntan av korrekta svar (Beck & McKeown, 2001, s. 11). Att tillåta 

elever att respondera på berättelser ökar deras vilja till engagemang och förståelse för 

texter (Hall & Williams, 2010, s. 311). En studie om högläsning visar en mer effektiv 

utveckling av elevers ordförråd och läsförståelse om momentet är presentationsorienterat. 

Fokus var frågor som ställdes innan och under läsningen där eleverna uppmanades att 

rekonstruera berättelsen med hjälp av tidigare erfarenheter. Små insatta definitioner av 

begrepp i aktiviteten var effektivt för utveckling av elevers ordförråd (McGee & 

Schickedanz, 2007, s. 743).              

 Lärare spelar en viktig roll i samtal då det är de som behöver hjälpa elever att dela med 

sig av sina tankar i en dialog (Holt & Halliwill Bell, 2000, s. 5). Att vara kritisk inför sin 

egen språkanvändning i klassrummet är något som lärare behöver vara eftersom de oftast 

framställs som förebilder för elever. Det är även betydelsefullt att reflektera över hur elever 

blir eller inte blir uppmanade till att använda språket. Vidare behöver lärare ha kunskap 

om hur de elever som ingår i sammanhanget pratar och tänker generellt, för att kunna hjälpa 

dem att tillämpa språkliga verktyg för tänkandet (Pantaleo, 2007, s. 446). I kursplanen för 

svenskämnet står det att elever i samtal med andra ska kunna uttrycka sina känslor och 

tankar. Vidare framhävs även att elever ska få samtala med andra, däremot inte hur 
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(Eriksson, 2002, s. 78 jfr Skolverket, 2017b). Många studier visar också vad högläsning 

kan resultera till inom språkutveckling, dock inte hur den bör organiseras och utföras 

(Fisher et al., 2004, s. 8).              

 Eriksson (2002, s. 79–80) beskriver pedagogen Chambers metod booktalk som en 

cirkel, där första steget är val av bok. Sedan kommer läsa och sist respons. I fasen val av 

bok ingår tillgänglighet av böcker och hur de presenteras. Under sekvensen läsa ska elever 

både få möjligheter att läsa själva samt lyssna till någon som läser högt. Om den sista 

sekvensen respons har Chambers förklarat att ”We don’t know what we think about a book 

until we’ve talked about it”, vilket är ett viktigt resonemang när man lär barn till att bli 

läsare. Ur ett teoretiskt perspektiv fungerar boksamtal som diskursiv, där lärande sker 

genom resonemang (Eriksson, 2002, s. 80 jfr Chambers, 1993/1999, s. 15). Flera forskare 

är överens om att samtal om böcker kan medföra till läs- och skrivkunnighet. Boksamtal 

kan medföra ett utökat ordförråd, grammatisk kunskap, synvinklar för olika genrer samt 

olika former av tal, både förklarande och berättande. Forskare uttrycker sig vidare om 

boksamtal med olika definitioner, ”talk surrounding the text” (Morrow, 1992, s. 253) och 

”getting children to think about what was going on in the story” (Freppon, 1991, s. 144). 

Citaten beskriver de som nycklar till literacyutveckling för individer (Beck & McKeown, 

2001, s. 11).  

5.2.2 Föreställningsvärldar 

Föreställningsvärldar är den uppfattning läsare har om innehållet vid en viss tidpunkt. Det 

innefattar vad de tänker och känner, både medvetet och omedvetet medan en förståelse 

byggs upp. Antingen är föreställningsvärldar i förändring eller öppna för förändring 

(Langer, 2011, s. 10–11). När föreställningar byggs upp kan elever gå bortom den egentliga 

betydelsen i berättelser och få djupare insikter via kopplingar från det man läser, ser samt 

lyssnar till i texter. Det sker med hjälp av ens tidigare erfarenheter och bakgrund (Mills, 

2009, s. 326). Texter som har lästs, skrivits eller diskuterats kan möjliggöra för elever att 

bygga föreställningsvärldar. Deras idéer och uppfattningar kan växa och förändras när 

föreställningar byggs upp. Varför de förändras eller växer beror på att nya idéer utvecklas 

när individer läser eller lyssnar på berättelser. Genom föreställningsvärldar kan elever få 

syn på texters litterära struktur och syfte. Frågor, åsikter, tolkningar och en kritisk läsning 

med mera är sådant som kan uppstå hos elever när de antingen läser eller lyssnar på 

berättelser. Elever kan även utveckla ett litterärt tänkande med hjälp av 

föreställningsvärldar som förbereder elever för kritiskt tänkande, samt få förmåga att se 
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skilda perspektiv på saker (Langer, 2011, s. 10–11, 21, 32–33).     

 För att vara medveten om när elever kan skapa sig olika föreställningsvärldar bör lärare 

se föreställningsbyggande i olika steg, för att enklare kunna stödja elevers förståelse. De 

olika steg som läsare kan befinna sig i är; vara utanför texten och gå in i en föreställning, 

vara inuti en föreställning och röra sig genom en föreställning, befinna sig utanför 

föreställningen och reflektera över den kunskap som man besitter, objektifiera upplevelsen 

samt lämna den specifika handlingen och ta sig bortom texten (Langer, 2011, s. 10–25).

 I undervisning där föreställningsbyggande pågår har lärare en viktig roll. 

Föreställningar är ett sätt för lärare att kunna få syn på elevers tankar och resonemang, för 

att sedan kunna hjälpa dem framåt i sina tankeprocesser. När samtal genomförs mellan 

lärare och elever om deras tankar, kan lärare stödja elevers deltagande och möjliggöra till 

utökat tänkande (Langer, 2011, s. 10–25, 89–92). Frågor som är mest svåra att besvara för 

elever är sådana som möjliggör för inferenser. Sådana frågor söker inte ”det rätta svaret”, 

utan vill uppmana till kreativt och fantasifullt tänkande inom läsförståelse. Lärare kan med 

hjälp av modellering visa för elever hur de kan skapa sig föreställningsvärldar. Genom att 

exempelvis ställa frågor om karaktärer i berättelser kan en djupare förståelse till deras 

handlingar, personligheter eller känslor skapas (Mills, 2009, s. 326). Elever kan på sikt 

vilja läsa mer än tidigare genom att bygga upp föreställningsvärldar (Langer, 2011, s. 13–

14). 

5.2.3 Textkopplingar 

För att kunna förstå en skönlitterär text är det betydelsefullt att göra textkopplingar och 

jämförelser i relation till sitt eget liv (Sipe, 2002, s. 476, 482). När elever lyssnar på 

berättelser skapar de egna kopplingar till innehållet. Genom att diskutera med andra elever 

som har lyssnat på samma berättelse eller läst samma bok, kan ett utbyte av tankar göras 

för att skapa en ny förståelse från det tidigare kända hos elever. Textkopplingar kan 

beskrivas som att bygga en bro mellan tidigare erfarenheter till nya med hjälp av litteratur. 

Skönlitteratur har en förmåga att kunna ta med läsare till; nya platser, tidsperioder, kulturer 

och personer, vilket är viktigt för att kunna utvecklas och forma nya kunskaper samt 

förståelse (Giorgis & Johnson, 2003, s. 408, jfr Pantaleos interthinking, 2007, s. 439).

 Genom att lyssna på skönlitterära texter skapar individer sig en egen mening av 

innehållet. Av den nya informationen försöker lyssnare integrera tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Morrison & Wlodarczyk, 2009, s. 113). Lärandet kan öka genom att göra 

kopplingar och anknytningar till berättelser. Lärare har en viktig roll då det är de som kan 
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ställa sådana frågor som möjliggör för elever att göra egna kopplingar till nya begrepp. 

Genom att göra textkopplingar kan elevers förståelse öka och de kan få en tydligare samt 

djupare förståelse av böckers innehåll (King, Staffieri & Adelgais, 1998, s. 2, 4, 8). De tre 

olika textkopplingar som kan göras är; text-text, text-sig själv och text-värld. För att skapa 

möjligheter för elever att göra kopplingar till sig själva, kan lärare uppmuntra att under 

högläsning koppla sådant som de påminns om i deras egna liv. Genom att göra kopplingar 

till andra texter kan elever bli både bättre lyssnare och läsare. Om lärare uppmuntrar och 

vägleder elever till att göra textkopplingar av olika slag, kan elevers förståelse av texter 

förbättras, vilket är ett viktigt mål för både läs- och hörförståelse. Textkopplingar kan även 

möjliggöra för elever att kunna utveckla sitt lärande på högre nivåer (Morrison & 

Wlodarczyk, 2009, s. 113–114). 

5.2.4 Metoden tänka högt 

Metoden tänka högt kan jämföras med utforskande diskussioner som gör det möjligt för 

individer att synliggöra samt omforma sina egna tankar vid diskussion med andra. 

Utforskande diskussioner kan ge elever syn på deras eget lärande och att de lättare kan 

tillämpa ackommodation och assimilation, för att ta till sig ny kunskap och bygga vidare 

på sina tidigare erfarenheter och utveckla ett förändrat tankesätt (Barnes, 1992, s. 28). 

Utforskande diskussioner involverar elever till att kritiskt men konstruktivt behandla 

varandras idéer under samtalet. När elever får diskutera och lyssna på varandra kan elever 

utveckla en förståelse om sig själva samt världen (Mercer, 1995, s. 104). Mercer (1995) 

menar att ”Individually and collectively, we use language to transform experience into 

knowledge and understanding […]” (s. 67). Metoden tänka högt kräver att en läsare kan 

stanna upp regelbundet, reflektera över texters innehåll för att skapa förståelse och relatera 

muntligt vilka lässtrategier som används, vilket lärare kan modellera för elever (Baumann, 

Jones & Seifert- Kessell, 1993, s. 192). 

5.3 Utmaningar med högläsning 

Att enbart läsa högt för elever är inte tillräckligt för att försäkra sig om att elever lär sig 

läsa eller väljer att läsa. Det har även framkommit att högläsning för elever inte endast har 

positiva effekter (Beck & McKeown, 2001, s. 10).         

 En studie av Fisher et al. (2004) har gjorts för att se om det finns specifika aspekter 

som behöver följas av lärare för att maximera högläsning, där 25 lärare observerades som 

ansågs utföra högläsning exceptionellt. Ytterligare 120 observationer hos andra lärare 
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genomfördes. I studien framkom det att lärarna följer sju punkter för en effektiv och 

interaktiv högläsning. De var; (1) bokval utifrån elevers intresse och utvecklingsnivå, (2) 

granskning av bokval och läsning av läraren själv, (3) etablering av syfte med högläsning, 

(4) modellering under högläsning, (5) tillämpning av inlevelse och uttryck, (6) pausar 

periodvis och ställer reflekterande frågor för att få elever fokuserade vid specifika aspekter 

i text, samt (7) gör kopplingar till läs- och skrivaktiviteter. Ytterligare lärare undersöktes 

för att se hur utbredda dessa förmågor kring högläsning var och resultatet visade att många 

lärare saknade förmågorna att förklara syftet med momentet, förberedelser med vald text, 

modellering kring läsförståelsestrategier eller kopplingar till andra litterära aktiviteter 

(Fisher et al., 2004, s. 8–14). När lärare inte hinner ta till sig den valda texten till 

högläsningsmoment, kan konsekvenser som lärares eget läsflyt bli ett problem. Ifall lärare 

inte är tillräckligt insatta i texter kan de olika läs- och skrivaktiviteter som skapas sakna 

möjligheter för literacyutveckling. Vid högläsningsmoment som saknar sådana delar kan 

författares språkliga mönster som språkets struktur, nya begrepp och textstruktur ge 

motsatt effekt för elever att kunna ta till sig. Lärare behöver också träna på att bli goda 

högläsare för att kunna framföra berättande på ett lustfyllt sätt för elever. När lärare inte 

avspeglar läsningens glädje kan elever bli omotiverade och mista litteraturens möjligheter 

till språkutveckling. Forskare uppmanar lärare att öva på högläsning för att 

högläsningsmomenten senare i undervisning ska kunna bli tydliga och uttrycksfulla. För 

att kunna tillämpa tydlighet och uttryck i högläsning behöver lärare ha kunskap om olika 

röstlägen för att kunna betona viktiga nyckelord och känslor i text, samt förståelse när 

sådana kan tillämpas. När lärare saknar den förmågan kan elever få svårt att respondera 

och tillämpa egna kopplingar till texter, eftersom berättandet inte blir tydligt framfört 

(Fisher et al., 2004, s. 15). Lärare som läser utanför skolans verksamhet kan ha en positiv 

effekt på det arbete som sedan tillämpas i olika literacyaktiviteter i klassrummet, eftersom 

de kan övertyga elever om sin glädje och inställning till läsning (Morrison, Jacobs & 

Swinyard, 1999, s. 99).               

 Samtal efter högläsning riskerar att inte bli gynnsamma om de genomförs som förhör 

istället för samtal (Copenhaver & Carpenter, 2001, s. 149). Lärare kan emellanåt vara för 

kontrollerande vid elevers diskussioner, vilket kan ha negativ påverkan vid högläsning 

eftersom elever kan känna sig styrda. För att få litterära upplevelser är det av betydelse att 

ha öppna och fria diskussioner. Det förekommer även att lärare vill att elever ska lyssna 

noga på berättelser och spara kommentarer och frågor till efter läsning, för att de ska 

uppleva en helhet av det lästa. Dock kan det ha negativ påverkan då elever kan glömma 
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vad de tänkt säga, vilket kan medföra till en ytlig diskussion och att den litterära förståelsen 

blir i lägre grad för elever (Sipe, 2000, s. 258, 272). Vid diskussioner kan elever tillbringa 

mycket tid med att samtala om sina personliga reaktioner och även om sådant som inte hör 

till texters innehåll, vilket tenderar till att göra boksamtalet irrelevant. När elever inte 

samtalar om sådant som är i relation till innehåll kan det medföra till att de inte får 

förståelse om det upplästa (Fielding & Pearson, 1994, s. 66).       

 En studie har visat att en lärare ställde korta frågor på grund av tidsbrist, vilket 

medförde att elever inte fick den kunskap som de kunde fått vid öppna frågor som inte 

hade varit slutna eller kontrollerande. Det är av betydelse att lärare reflekterar och planerar 

när högläsning ska genomföras. Korta högläsningsmoment kan upplevas som något som 

genomförs när tid finns över och där elevers språkutveckling inte är i fokus. Högläsning 

behöver istället planeras vid en tid där lärare anser att elever är engagerade i momenten 

(Copenhaver & Carpenter, 2001, s. 151, 155–156).          

 Vid högläsning kan både muntliga och skriftliga aktiviteter genomföras. I de lägre 

åldrarna kan hinder uppstå vid skriftliga aktiviteter, vilket kan vara att elever blir låsta då 

skrivandet känns svårt och besvärligt. Däremot kan skriftliga aktiviteter ge möjligheter åt 

de elever som förblir tysta vid exempelvis muntliga diskussioner. De kan även ge elever 

möjligheter till eftertänksamhet kring sina tankar samt att de kan uttrycka sig ostört 

(Jönsson, 2007, s. 93).                   

 Lane och Wright (2007) har i sin studie visat att högläsning som förekom ofta 

medförde att eleverna läste mindre på egen hand, vilket inte sågs som något fördelaktigt. 

Samtidigt pekar de på att det finns flera bevis av forskare att högläsning har fördelar för 

elevers språkutveckling, vilket kan innebära rikare ordförråd, hör- och läsförståelse, känna 

igen ord, begreppsförståelse samt syntaktisk medvetenhet (Lane & Wright, 2007, s. 668–

669, 674). 
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6. Diskussion 

Kapitlet beskriver först en diskussion om studiens metod och sedan resultat. I 

metoddiskussionen beskrivs de tillvägagångssätt som har gjorts vid informationssökningen 

och analysen av det insamlade materialet. Resultatdiskussionen belyser ett resonemang om 

resultatet i relation till våra egna erfarenheter, styrdokument och de skilda synsätt som har 

framkommit. 

6.1 Metoddiskussion 

De sökningar som har gjorts har utgått från studiens syfte och frågeställningar. För att få 

relevanta sökningar till studien har både svenska och engelska sökord använts samt flera 

databaser. Innan sökningen genomfördes skrevs nyckelord upp till ämnesområdet som 

sedan kunde användas vid sökningarna (kap. 4.1). ERIC och ProQuest är de databaser som 

har använts till största del då de har utgjort flest relevanta källor. Engelska sökord har 

använts i databaserna eftersom de innehåller internationella källor. En svårighet som 

uppstod vid de engelska sökorden var att det var svårt att översätta från svenska till 

engelska begrepp på ett korrekt sätt för att det skulle bli precist. I början gav sökningen 

flertalet träffar vilket utgjorde sådant som inte var relevant för syftet och 

frågeställningarna. Med hjälp av avancerad sökning, thesaurus, trunkering, citattecken 

samt sökkombinationerna AND och OR, blev sökträffarna mer relevanta för 

ämnesområdet. Genom de olika tillvägagångssätten kunde olika begrepp kombineras för 

att precisera sökningarna. Kedjesökningar har gjorts för att få syn på fler relevanta 

nyckelord och forskare inom ämnesområdet. Genom kedjesökningar kunde sedan 

författarsökningar göras för att hitta vetenskapligt material. Exempel på författare som har 

varit återkommande är Dickinson, Langer, Sipe, Jönsson, Chambers och Eriksson. 

Tidskriften The Reading Teacher har förekommit i många sökträffar. Flertalet 

tidskriftsartiklar ansågs relevanta eftersom de innehöll kriterierna för studiens inklusion 

(kap. 4.1.1) och har använts i studien.          

 Materialets studier har främst varit från USA men även från Sverige, Kanada, 

Storbritannien och Australien med publikationsår främst under 2000-talet. De tidigaste 

källorna är från 1990-talet, vilket är totalt åtta stycken. Valet av att inkludera källorna från 

1990-talet var att vi ansåg att de tog upp liknande aspekter både i de senare och tidigare 

källorna. En nackdel med det vetenskapliga materialet kan vara att författarna har olika syn 
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på lärandet där de förespråkar vissa tillvägagångssätt om ämnet. Det kan vara negativt med 

fåtal nationella studier för att få syn på den svenska undervisningen. Däremot kan det vara 

positivt med de internationella studierna då andra länders forskning synliggörs, samt hur 

undervisningen utformas inom högläsning. Källornas relevans har förstärkts genom att 

flertalet källor belyser och förespråkar samma synvinklar. I studien beskrivs både för- och 

nackdelar med högläsning vilket anses positivt för att analysen av materialet ska präglas 

av en objektiv syn. Analysmaterialet har färgkodats utifrån olika kategoriseringar för att 

strukturera de olika källorna, vilket medförde till att sammanställningen av det insamlade 

materialet underlättades. Översikten över analyserat material (se bilaga 1) har utgjort en 

tydligare bild av materialet.                                                                                                                                                                                       

Inkluderingskriterierna (kap. 4.1.1) som först valdes ut var årskurs F-3 men eftersom 

det gav färre träffar utvidgades kriteriet till F-6, där det i åtanke fanns en kritisk syn för 

olika lärandemoment i årskurs 4–6. Även källor om förskolor hittades och analyserades 

vilket även de från årskurserna 4–6 gjordes, för att relevanta aspekter för området skulle 

kunna belysas. Det positiva med valet av förskola och F-6 kan vara att det gav en bredare 

syn kring området med fler källor och olika synvinklar. En negativ aspekt kan vara att vår 

studie inte enbart inriktar sig till F-3, men vi anser att högläsning kan tillämpas i både 

yngre och äldre årskurser. Avsikten med studien var att belysa lärares högläsning och inte 

elev till elev eller förälder till elev. En del källor innehöll forskning av hemmets betydelse 

samt elever som läser högt för varandra, vilket inte ansågs relevant i relation till studiens 

syfte och valdes därför bort. Dock skulle högläsning mellan elever kanske vara gynnsamt 

för elevers språkutveckling och vara relevant att undersöka i anknytning till ämnesområdet. 

Valet att enbart fokusera på lärares högläsning var för att ämnesområdet inte skulle bli för 

brett, samt att vi ville få syn på lärares roll för vår framtida yrkesprofession. Tolkningar av 

de valda källorna kan ha en viss påverkan då de kan ha genomförts på ett orättvist sätt 

eftersom engelska inte är vårt modersmål. Däremot har materialet lästs flera gånger av 

båda författarna till studien för att tolkningarna ska motsvara vad författarna avser i deras 

material. 

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens avsikt var att klargöra vad forskning belyser om hur högläsning kan 

utformas i undervisning för att främja elevers språkutveckling. Bakgrunden (kap. 3) ger 

läsare relevanta begrepp inom ämnesområdet och förutsättningar för vidare läsning i 
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relation till syftet och frågeställningarna. Frågeställningarna är besvarade i resultatet och 

syftet är uppnått, då vi skrivit fram olika sätt att arbeta med högläsning i undervisning som 

boksamtal, föreställningsvärldar, textkopplingar och tänka högt. Genom att ha granskat 

forskning kring arbetsområdet har det visat att genom att arbeta på olika sätt kan elevers 

språkutveckling gynnas.                

 I läroplanen (Skolverket, 2017b, s. 253) kan högläsning kopplas till många områden i 

det centrala innehållet för årskurs 1–3 i svenskämnet. Utifrån styrdokumenten är det svårt 

att tyda hur undervisningen kan genomföras eftersom det endast skrivs fram vad som ska 

behandlas. Fisher et al. (2004, s. 8) beskriver att många studier inte framhäver hur 

högläsning bör organiseras och utföras. I vår litteraturstudies resultat framkommer det hur 

undervisning kan organiseras inom högläsning där lärare har en betydande roll. Däremot 

har inte alla källorna belyst hur högläsning bör organiseras, utan fokus har varit på vad 

högläsning kan utveckla hos elever.            

 Flertalet forskare beskriver högläsning som något gynnsamt för elevers 

språkutveckling beroende på undervisningens tillvägagångssätt (Beck & McKeown, 2001; 

Brabhamn & Lynch-Brown 2002; Fisher et al., 2004; Isbell et al., 2004). I studiens resultat 

har vi skrivit fram om elevers språkutveckling. Områden inom språkutveckling har 

behandlats olika i studier och har därför inte alltid specificerats till något specifikt inom 

läs- och skrivutveckling. Vi anser att olika aspekter som lärare behandlar i undervisning 

inom läs- och skrivutveckling kan ingå i begreppet språkutveckling. En del forskare har 

uttryckt sig med att elever exempelvis kan få ett utvecklat ordförråd genom högläsning. 

Ordförråd är något elever kan tillämpa i olika läs- och skrivsammanhang (Beck & 

McKeown, 2001; Lane & Wright, 2007; McGee & Schickedanz, 2007)    

 I en del av källorna till den här studien har begreppet literacyutveckling benämnts 

(Copenhaver & Carpenter, 2001; Daisey, 1993; Morrison, 1999; Morrow, 1992). En 

bidragande faktor till varför begreppet inte har förekommit lika frekvent i alla källor kan 

vara att literacy inkluderar flera olika områden inom språkutveckling. När forskare har 

uttryckt sig med andra begrepp än literacy har vi kunnat utläsa att deras avsikter har 

behandlat områden kring literacy.             

 Högläsningsmetoder som presenteras i resultatet är anknutna till lärares högläsning 

som sker i gemenskap. Lärande som sker i gemenskap kan relateras till det sociokulturella 

perspektivet. Ett redskap för människan enligt det sociokulturella perspektivet är språket, 

då man kan uttrycka sig genom kommunikation med hjälp av användbara begrepp i det 

talade och skrivna språket (Säljö, 2014, s. 301). Genom arbete med högläsning kan elever 
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få möjlighet att bygga upp sitt tänkande med hjälp av språklig kommunikation som sker i 

gemenskap, där kulturer och tankar möts och skapar en förståelse för omvärlden (Säljö, 

2014, s. 303).                 

 Inom högläsning kan flertalet läs- och skrivaktiviteter tillämpas. För att kunna 

möjliggöra lärande via högläsning behövs samtal mellan lärare och elever och elev till elev 

genomföras. Som tidigare nämnts menar forskare att samtal om böcker kan ha en positiv 

påverkan på elevers utveckling inom läs- och skrivkunnighet. Samtal kan ge möjligheter 

för elever att öka sin språkliga förmåga både inom det skriftliga och talade språket (Beck 

& McKeown, 2001, s. 11). Utifrån våra VFU-perioder har metoder inom högläsning 

belysts mindre, där lärares främsta fokus har varit att vara kontrollerande och ställa frågor 

kopplade till förståelse av texter. Att bearbeta och arbeta vidare med skönlitterära texter 

för att gynna elevers språkutveckling behöver behandlas mer av lärare utifrån forskning 

och våra tidigare erfarenheter.               

 Boksamtal (kap. 5) beskrivs som en diskursiv framträdande metod. Samtal som sker 

under boksamtal kan ske på olika sätt. Lärare kan vara för kontrollerande under samtal 

vilket kan leda till negativa effekter. När elever får kommentera under och efter högläsning 

är något som Sipe (2002, s. 258, 272) diskuterar som både för- och nackdelar. När elever 

får kommentera under högläsning kan de mista helheten av det lästa, medan kommentarer 

efter högläsning kan bidra till att elever glömmer vad de vill belysa. Copenhaver och 

Carpenter (2001) beskriver hur boksamtal mestadels sker under tidspress där lärare 

påskyndar momentet och elevers kommentarer ignoreras. När högläsningens samtal 

däremot inte sker under press utan på ett naturligt sätt och tillåter elever att kontinuerligt 

ge respons, kan elevers medverkan öka. I sådana situationer tror vi att lärare har en 

utmaning av att veta när tillåtelse ska ges till elever att samtala. Lärare behöver ibland ge 

tillåtelse till elever att kommentera under högläsning vid situationer som inte medför att 

elever går miste om helheten av det lästa. Kommentarer om böckers generella innehåll kan 

ges tid till efter lässtunder eftersom elever troligtvis kommer ihåg helhet av texter. Däremot 

kan kommentarer som berör detaljer i texter behöva få utrymme direkt för att elever ska få 

möjlighet till förståelse och inte glömma vad de vill ha sagt (Copenhaver & Carpenter, 

2001, s. 148–158).                  

 I bakgrunden (kap. 3) lyfts det fram att det inte har någon betydelse om vad som läses 

utan istället hur. I resultatet (kap. 5) belyses det från några författare att val av bok vid 

högläsning har betydelse för att gynna elevers språkutveckling (Beck & McKeown, 2001; 

Hall & Williams, 2010; Lane & Wright, 2007). Vi tror utifrån egna erfarenheter och från 
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VFU-perioder att det är av stor betydelse att välja bok då elevers språkutveckling 

förmodligen inte kan gynnas om boken är för lätt eller svår. Efter att ha granskat forskning 

kring högläsning är det troligtvis av betydelse att valet av bok behöver inkludera elevers 

intresse. Innehållet behöver vara utmanande med begrepp som ligger strax över elevers 

kunskapsnivå. Vid högläsning är det av betydelse att lärare tillämpar berättarteknik för att 

elever ska kunna få nytta av det som läses högt.        

 Högläsning från lärare till elever är något som sker i gemenskap. I resultatet (kap. 5) 

belyses föreställningsvärldar som ett tillvägagångssätt för att få djupare förståelse för texter 

(Mills, 2009, s. 326). Jönsson (2007, s. 24) framhäver att föreställningsvärldar skiljer sig 

från olika individer och därmed kan en slutsats dras av betydelsen av att lärare är medveten 

om att det skiljer sig mellan elever. Enligt Jönsson (2007, s.51) är lärares medvetenhet om 

elevers olika tolkningar i texter en förutsättning för att kunna bygga föreställningsvärldar 

i klassrum. Lärares roll är bland annat att undervisa på ett sätt där man utgår från varje 

elevs behov och förutsättningar eftersom det är ett av skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2017b, s. 8). Jönsson (2007, s. 154) skriver vidare om bilder i böcker påverkar 

elevers föreställningsvärldar, vilket vi har reflekterat över våra VFU-perioder. De flesta 

barnböcker har bilder som lärare visar för elever under högläsning. Vi tror att det kan 

påverka elevers föreställningsbyggande genom att de ser och tänker på de bilder som visas 

i böcker. Under en VFU-period visade inte läraren bilderna i boken för eleverna eftersom 

de skulle få skapa sig egna inre bilder och främja för föreställningsbyggande. Lärare kan i 

undervisning variera högläsning genom att både visa och inte visa bilder ur boken för 

elever beroende på momentets syfte.             

 Under tidigare VFU-perioder har vi uppmärksammat att elevgrupper vid högläsning 

har varierat storleksmässigt. Vi tror att storleken har betydelse på hur elever blir påverkade 

av högläsning. Under materialanalysen har forskares olika synsätt på gruppstorlek 

framkommit. I en studie beskrivs att elever med låg socioekonomisk bakgrund hade 

möjligheter till literacyutveckling i helklass där läraren var diskussionsledare under 

högläsningsmomentet. När eleverna var i mindre grupper tenderade det till att bli 

distraherade i form av irrelevanta samtal (Hall & Williams, 2010, s. 299). Emellertid 

påpekar andra forskare att mindre gruppdiskussioner ger en mer ökad effekt för personers 

relation- och språkinteraktioner, vilket kan ge upphov till tillfällen för utveckling av 

språket, tänkandet samt människors relationer. Dock har lärare inte alltid möjlighet att 

tillämpa mindre diskussionsgrupper vid högläsning på grund av resurser. Däremot kan 

lärare involvera elever i samtal i helklass där flertalet forskare nämner hur viktigt det är att 
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diskussioner är planerade och strukturerade, där exempelvis frågor och samtalsämnen i 

förväg är genomtänkta av lärare för att ge en ökad effekt för elevers språkutveckling 

(Pantaleo, 2007, s. 446).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.2.1 Vidare forskning 

Under studiens materialinsamling och analys framgick det att forskning vill få syn på mer 

information om hur och vad lärare läser idag för elever (Hall & Williams, 2010, s. 301). 

Flertalet grundskoleelever fastställs idag som svaga inom läsförståelse. Internationella 

kunskaps-utvärderingar (kap. 1) har tidigare nämnts i studien om elevers läsförståelse. 

Vidare forskning kring aktiviteter som uppmanar elever att använda kollektivt tänkande, 

hur elever samtalar och tänker tillsammans samt hur sådana kan uppstå anser vi behöver 

belysas ytterligare (Pantaleo, 2007, s. 447). Vi anser att aktiviteter som får elever att 

engagera, samtala och reflektera är gynnsamt för fortsatt lärande. Det är värt att nämna att 

lärares medvetenhet om elevers engagemang är nyckeln för en framgångsrik högläsning 

(Hall & Williams, 2010, s. 311). Det skulle vara givande att utföra mer forskning gällande 

elevers uppmärksamhet under högläsningsmoment för att ta reda på om och när elever 

visar på bättre respektive sämre uppmärksamhet. Vi anser det som relevant eftersom det 

kan vara en balansgång för lärare att veta när högläsning är lämpligt och hur mycket tid 

högläsning behövs i undervisning. I materialinsamlingen uppmärksammades att mer 

nationell forskning behöver framtas, eftersom sökträffarna visade ett fåtal nationella 

studier inom högläsning. Däremot kan sökträffarna ha påverkats av sökorden för studien, 

men vi tror ändå att det är åtråvärt med mer nationell forskning om området.  

 Ytterligare intressanta områden kring högläsning kan vara hur lärare kan tillämpa 

högläsning för elever med olika behov och hur det kan påverka dem. Med det avses att 

högläsning sker i gemenskap för elever där olika stöd och resurser kan behöva tillämpas. 

Vi anser att det å ena sida kan vara ett dilemma för lärare att anpassa undervisning utefter 

alla individer som ingår i sammanhanget. Å andra sidan ska lärare anpassa undervisning 

efter elever och deras behov, då det är ett av skolans uppdrag (Skolverket, 2017b). 

Bokvalet är av betydelse vid högläsning då det kan påverka elevers språkutveckling. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka bokvalets betydelse i relation till kön för att 

få syn på om och i sådana fall hur det på skilda sätt kan påverka elever.   
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för 23 grundskoleelever.   
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Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  
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values and uses of literacy at 
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reviewed)  

 

Primo 

Artikeln beskrev hur läsning, högläsning, och 

dagboksskrivande kan förse elever med de 

möjligheter och värden som literacy kan ha.  

Litteraturstudie beskrevs av läraren själv 

som är författare till artikeln.   

Collage elever som ingick i en läskurs 

beskrivs.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte. 

De tre metoder som 

beskrevs i artikeln kan 

användas av lärare för att 

lära känna deras elever 

bättre och kan tillämpas 

varje dag i undervisning. 

Metoderna uppmuntras att 

användas i alla åldrar då 

det är gynnsamt för deras 

läs- och skrivutveckling. 

Eriksson, Katarina  

 

”Life and Fiction-: on 

intertextuality in pupils´ 

booktalk kap. 5 booktalk 

dilemmas” 

 

(2002) 

 

Sverige  

 

Doktorsavhandling 

 

SwePub 

Syftet med kapitlet i doktorsavhandlingen var att 

få fram hur skolor försöker främja elevers läsning 

samt undersöka vilka dilemman som kan uppstå 

vid boksamtal.  

24 st. videoinspelningar med 8 st. små 

grupper av 40 st. elever från årskurs 4–7 

med totalt 5 st. lärare. Transkribering av 

21 st. inspelningar.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

Utefter 

videoinspelningarna 

framkom flertalet 

dilemman vid boksamtal.  
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Fielding, Linda.G., & 

Pearson, David.P 

 

”Reading Comprehension: 

What Works” 

 

Educational Leadership 

 

(1994) 

 

Kanada 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest    

Artikelns syfte var att beskriva hur lärare kan 

tillämpa rikligt med tid vid textläsning som 

involverar strategiska instruktioner och 

möjligheter för interaktiva diskussioner kring 

texter, för att öka läsförståelse.   

Litteraturstudie av tidigare 

undersökningar.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

Ett program med olika 

strategier presenterades i 

resultatet. Via läsning och 

diskussioner kan elever 

utveckla kunskaper och 

själva bli intresserade av 

att läsa.  

Fisher, Douglas., Flood, 

James., Lapp, Diane., & Frey, 

Nancy 

 

”Interactive read-alouds: Is 

there a common set of 

implementation practices?”  

 

The Reading Teacher  

 

(2004)  

 

Storbritannien  

 

Syftet var att undersöka om det finns specifika 

tillvägagångssätt som behöver följas av lärare för 

att högläsning ska maximeras.  

Observationer först av 25 st. lärare 

(exceptionella) och sedan 120 st. 

(”vanliga”). 18 st. intervjuer av lärare. 

Lärarna jobbar i årskurs 3–8.    

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

I studien framkom det att 

”expertlärarna” följer sju 

punkter för en effektiv och 

interaktiv högläsning som 

anses gynnsam. Resultatet 

visade även att de 120 

”vanliga” lärarna saknade 

vissa av de sju punkterna.  

Genom att elever deltar i 

högläsningsmoment kan 

de skapa förståelse för 

språkets struktur, funktion 

och beståndsdelar. De kan 

även få syn på skillnader 

som finns mellan de 

skrivna och talade språket.  
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Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest 

Freppon, Penny.A 

 

”Children’s concepts of the 

nature and purpose of reading 

and writing in different 

instructional settings.” 

Journal of Reading Behavior: 

A Journal of Literacy 

 

(1991)  

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

Kedjesökning - ProQuest 

Studien har utformats för att belysa det inflytande 

som undervisning och utvecklingsstadiet av att 

lära sig att läsa har för elever i årskurs 1. Studien 

utgick från två olika grupper, Skill-based group 

och Literature-based group. 

Kvalitativ och kvantitativ.  

 

Intervjuer. 

 

24 st. elever i årskurs 1.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

Resultatet visade att båda 

grupperna visar intresse 

för att lära sig nya ord och 

har en förståelse för hur 

fonologi kan vara en 

lässtrategi. Resultatet visar 

även på gruppernas 

olikheter kring 

lässtrategier, metakognitiv 

kunskap och att de ser 

läsning som en process i 

språket.  

Giorgis, Cyndi., & Johnson, 

Nancy.J 

 

”Children’s Books - Building 

a bridge” 

 

The Reading Teacher 

 

Artikeln syfte var att beskriva hur barnböcker kan 

fungera som broar för läsare som involverar 

platser, tidsperioder, kulturer, generationer, 

uttrycksformer m.m. 

Litteraturstudie med utgångspunkt i 

olika barnböcker.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.   

Litteraturstudien visade 

litteraturens potential till 

att bygga broar från de 

kända till de okända, där 

textkopplingar kan vara ett 

hjälpmedel i 

undervisning.   
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(2002) 

 

Storbritannien  

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ProQuest  

Hall, Katrina.W., Williams, 

Lunetta.M 

 

”First-Grade Teachers 

Reading Aloud Caldecott 

Awars-Winning Books to 

Diverse 1st-Graders in Urban 

Classrooms” 

 

Journal of Research in 

Childhood Education 

 

(2010)  

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ERIC 

Studiens syfte var att undersöka hur elever från 

låg socioekonomisk bakgrund tar till sig 

bilderböcker vid högläsning. 

Elever i årskurs 1.                       

Inriktar sig på 1 lärare.  

Observation (lärare läser högt) 

anteckningar.               

13 elevintervjuer. (Lärare har läst 2 

böcker högt) 

  

Vygotskij. Banduras sociala 

inlärningsteori. Generativt 

lärande.   

Studiens resultat visade 

åtta sammanfattande 

högläsningsbeteenden hos 

lärare.   
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Holt, Janice., & Halliwill 

Bell, 

Barbara 

 

”Good Books, Good Talk, 

Good Readers”  

 

Primary Voices K-6 

 

(2000) 

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest  

Projektet växte fram genom att lärare i 

grundskolan insåg hur deras läsningsprogram inte 

var effektiva nog.   

 

Artikelns fokus var att betona en skola där lärare 

arbetar för att hjälpa elever att skapa livslångt 

läsande och stödja i diskussioner kring böcker.  

Beskrivning av klassrum där elever gör 

effektiva val av vad de läser och deltar i 

diskussioner innan och efter läsning. 

 

I klassrummen är grupperna formade 

efter intresse, titel, genre eller författare 

och syftet med aktiviteterna är inte 

baserade på “det rätta svaret”.   

Teorier bygger på 

Rosenblatt’s 

transaktionsläsares 

responsteori (mening uppstår 

inte i text utan i tankar hos 

läsare genom tidigare 

erfarenheter). 

Resultatet visade att 

litteraturcirkel uppkom 

som en givande metod för 

att skapa livslångt läsande 

hos elever.    

Isbell, Rebecca., Sobol, 

Joseph., Lindauer, Liane., & 

Lowrance, April 

”The Effects of Storytelling 

and Story Reading on the 

Oral Language Complexity 

and Story Comprehension of 

Young Children” 

 

Early Childhood Education 

Journal 

 

(2004) 

Studiens syfte var att undersöka hur ”storytelling” 

och ”story reading” kan påverka barns 

språkutveckling och förståelser för texter.  

Flerfallsstudie (multiphase study) 

2 grupper med barn 3–5 år. 

Lärare har läst totalt 24 berättelser under 

12 veckors tid.   

För- och eftertester gjordes som sedan 

analyserades.  

Videoinspelningar som transkriberades.  

Enskilda intervjuer (barnen fick 

återberätta texten de hört och berätta en 

egen berättelse utifrån bilder). 

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte. 

Studiens resultat visade att 

både ”storytelling” och 

“story reading” hade 

positiva effekter på 

barnens muntliga språk 

och textförståelse. 

Skillnaderna mellan 

grupperna var att barnen 

som deltog i ”storytelling” 

visade en förbättrad 

textförståelse, medan 

barnen som deltog i ”story 

reading” förbättrade sin 

komplexitet i språket.  
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USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest  

Jönsson, Karin 

 

”Litteraturarbetets 

möjligheter: En studie av 

barns läsning i årskurs F-3” 

 

(2007)  

 

Sverige 

 

Doktorsavhandling 

 

SwePub 

Syftet för avhandlingen var att utveckla 

kunskaper om både möjligheter och 

begränsningar vid användning av litterära 

pedagogiska redskap som ingår i årskurserna F-3. 

Ytterligare syfte var att undersöka förutsättningar 

som finns när elever bygger upp 

föreställningsvärldar.  

Kvalitativ metod (fånga situationer i 

undervisning). I undersökningen fanns 

två analysperspektiv: analys av elevers 

enskilda litteraturreception och analyser 

av processer i undervisning.  

Studie på 4 år. 

24 st. elever i årskurs F-1. Följer 

författaren som lärare i en klass. 

Samtal, intervjuer, anteckningar av 

lärare, elevtexter, video- och 

bandinspelningar.  

Sociokulturell process. 

Inspiration av Etnografi 

(observationer och 

intervjuer).   

Resultatet visade att både 

lärare och eleverna 

använder sig av olika 

lässtrategier vid 

litteraturarbetet. Både 

lärare och eleverna 

fungerade som 

stödstrukturer. Ett av 

lärares uppgifter är att 

hjälpa elever att tänka 

vidare. Den egna läsningen 

visade att elever oftast inte 

går in i spontana 

diskussioner kring böcker 

de valt. Vidare var det 

svårt att komma åt den 

enskilda läsningen hos 

eleverna. 

Högläsning, läsloggar och 

boksamtal har analyserats 

och kan ses som 

stödstrukturer för att elever 

ska kunna skapa mening 

och utveckla lärande.  
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King, Alison., Staffieri, 

Anne., & Adelgais, Anne 

 

”Mutual peer tutoring: 

Effects of structuring tutorial 

interaction to scaffold higher 

level complex learning” 

 

Journal of Educational 

 

(1998)  

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ERIC  

Syftet för studien var att visa hur handledda 

interaktioner kan struktureras för att hjälpa elever 

i åk 7 att hjälpa varandra till att utvecklas och nå 

högre kunskaper tillsammans.  

58 st. åk 7 elever blev indelade i par i 3 

st. gemensamma parövningar. 

Övningarna följdes av vetenskapliga 

lärarledda lektioner under 5 veckor.  

 

Posttest.  

Transfer test.  

Sociokulturella teorin  Resultatet av studien 

visade att scaffolding inte 

nödvändigtvis är 

begränsad till arbete i par 

där en person är “mer 

kompetent” för att lära till 

en person som är 

“mindre”. Parövningar 

visar sig vara lika effektiva 

om eleverna har samma 

åldersspann och liknande 

förmågor. Eleverna kan då 

lära sig att bygga upp 

varandras lärande när de 

ges stödstrukturer för det. 

Resultaten från testerna 

visade även en viss positiv 

skillnad hos eleverna som 

blev indelade i SIE- och IE 

grupperna i förmågan att 

kunna göra inferenser och 

interaktions uppgifter till 

skillnad från de elever som 

ingick i E.  

Lane, Holly.B., & Wright, 

Tyran.L 

 

”Maximizing the 

effectiveness of reading 

aloud” 

 

The Reading Teacher 

 

(2007) 

Artikelns syfte var att belysa hur högläsning kan 

främja olika förmågor och färdigheter hos elever 

och hur högläsning har varit till hjälp i deras 

läsutveckling. 

Litteraturstudie  Teoretisk bakgrund 

framkommer inte  

Högläsning kan resultera 

till att elever ser glädje i 

litteratur. Det som 

framgick från forskning är 

att ”dialogic reading”, 

”text talk” och ”print 

referencing” ses som 

framgångsrika metoder för 

elevers utveckling inom 

språk, ordförråd och 

kunskap om böcker som 
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Storbritannien  

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ProQuest 

förespråkar för lärande på 

ett lustfyllt sätt.     

Langer, Judith.A 

 

”Envisioning Literature - 

Literary Understanding and 

Literature Instruction (2. 

uppl.)” 

 

(2011)  

 

USA 

 

Monografi 

 

Primo 

Syftet var att undersöka hur elever kan bygga upp 

föreställningsvärldar och vilka effekter det kan få, 

samt hur lärare kan jobba med elevers 

uppbyggnad av föreställningsvärldar.  

Bygger på 2 st. studier som har gjorts 

tidigare av bland annat författaren.  

Klassrumsexempel från olika årskurser i 

grundskolan. 150 st lärare och CLA 

forskare.    

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte 

Resultatet visade att 

föreställningsvärldar kan 

ha flertalet positiva 

effekter på elevers 

språkutveckling, 

exempelvis att de kan 

utveckla deras litterära 

tänkande. Vid 

föreställningsbyggande har 

lärare en viktig roll.   

McGee, Lea M., & 

Schickedanz, Judith.A 

”Repeated interactive read-

alouds in preschool and 

kindergarten” 

 

Studiens syfte var att läsa samma bilderbok högt 

några gånger för att undersöka vilka effekter det 

hade på barn.  

Läst samma bok högt 3 gånger för barn i 

4 års ålder.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte. 

Studiens resultat visade att 

genom att göra 

återkommande 

högläsningar kan det öka 

barns förståelser och 

ordförråd. Både lärare och 

elever blir utmanade i 

deras tänkande som ska 

försöka utvidgas samt 
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The Reading Teacher 

 

(2007) 

Storbritannien  

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest 

litterära förståelser vid 

diskussioner.  

Mercer, Neil. 

 

”A Theory of Practice” (s.64–

88) i ”The Guided 

Construction of Knowledge”  

 

(1995) 

 

USA 

 

Primo 

 

Monografi  

Kapitlets syfte var att beskriva en skiss om hur 

samtal kan användas för att bygga upp kunskap i 

skolan och andra undervisningssammanhang.   

Beskriver lektionssekvenser som kopplar 

till resonemanget i kapitlet.   

Boken bygger på tidigare forskning av 

författaren själv och andra forskare.  

Vygotskij, Bruner (inspirerad 

av Vygotskij) och Piaget  

I slutsatsen beskrevs att 

scaffolding kan ses som ett 

användbart koncept för att 

involvera elever i deras 

egna lärande där lärare har 

en viktig roll i deras 

professionella yrke.   

Mercer, Neil. 

 

”Talking and Working 

Together” (s.89–118) i ”The 

Guided Construction of 

Kapitlet syfte var att beskriva hur kunskap och 

förståelse kan utvecklas när elever samtalar och 

arbetar tillsammans utan en lärares närvaro.  

Beskriver lektionssekvenser som kopplar 

till resonemanget i kapitlet.   

 

Boken bygger på tidigare forskning av 

författaren själv och andra forskare. 

Vygotskij, Bruner (inspirerad 

av Vygotskij) och Piaget 

I slutsatsen resoneras om 

att lärare och elever 

behöver komma fram vad 

samtal i klassrum innebär 

och involverar, för att 

interaktiva samtal ska 

kunna möjliggöras.   
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Knowledge” 

 

(1995) 

 

USA 

Monografi  

 

Primo 

Mills, Kathy.A 

 

”Floating on a Sea of Talk: 

Reading Comprehension 

Through Speaking and 

Listening” 

 

The Reading Teacher 

 

(2009) 

 

Storbritannien  

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ProQuest  

Artikelns syfte var belysa sex strategier för tal-

och hörövningar som stöds från forskning om 

högläsning.   

Litteraturstudie  Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

Studien belyste hur lärare 

behöver återupptäcka hur 

diskussion kan utveckla 

elevers läsförståelse. 

Artikeln tog upp 

föreställningsvärldar, 

kunskap om olika texters 

strukturer, visualisering, 

frågor till text, återberätta 

och sammanfatta för att 

elever ska kunna skapa sig 

förståelse till texter.  

Morrison, Timothy.G., 

Jacobs, James.S & Swinyard, 

William.R 

 

Syftet med studien var att få syn på om lärare som 

läser själva använder övningar som kan utveckla 

elevers literacy i undervisning. 

Beskrivande studie där 1874 

grundskolelärare från förskolan till 

årskurs 6 har undersökts. 

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte.  

Resultatet visade ett 

förhållande mellan lärare 

som läser personligen och 

deras tillämpning av 

literacy i undervisning. 
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”Do teachers who read 

personally use recommended 

literacy practices in their 

classrooms?” 

Literacy Research and 

Instruction 

 

(1999) 

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ERIC 

Intervjuer, gruppdiskussioner och 

pilottester.  

Effekterna kan skilja sig 

beroende på vilken årskurs 

lärare undervisar i, lärares 

ålder och antal yrkesår. 

Specifika 

rekommendationer finns i 

undersökningens resultat.  

Morrison, Vanessa., & 

Wlodarczyk, Lisa 

 

”Revisiting Read-Aloud: 

Instructional Strategies That 

Encourage With Texts” 

 

The Reading Teacher  

 

(2009) 

 

USA 

 

Studiens syfte var att beskriva övningar som 

uppmuntrar åk 1 elever engagemang med texter.   

Åk 1 elever listade bilderböcker till 

högläsningsstunden. 

 

Eleverna fick jobba med 

“bokstavsboxar” efter 

högläsningsmomentet i grupp eller i par.  

 

Eleverna fick även arbeta med 

”Discussion web” vilket innebar att 

eleverna fick båda sidor av ett problem 

innan de kom fram till en slutsats.  

Under arbetet observerade en lärare i 4 

månader och samlade in material från 

deras arbete. 

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte. 

Slutsatsen visade att 

bokstavsboxar hjälper 

elever att skapa kopplingar 

till texter och ”discussion 

web” möjliggör för elever 

att utveckla sin 

läsförståelse. 

Det insamlade materialet 

hjälpte lärarna att se vad 

eleverna tänkte och hur de 

tänkte i de olika 

uppgifterna. 

Arbete med dessa tre 

metoder visade att elevers 

läsförståelse ökade.  
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Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ProQuest 

 Morrow, Lesley. M 

”The impact of a literature-

based program on literacy 

achievement, use of 

literature, and attitudes of 

children from minority 

backgrounds” 

 

Reading Research Quarterly 

 

(1992) 

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ProQuest, Primo 

Studiens syfte var att undersöka vilka effekter 

literacyprogram (school-based program, home-

based program) kan ha på elevers språkutveckling 

som involverar tal-, läs-, och skrivförmåga.  

 

 Nio stycken klasser i årskurs 2, totalt 

166 elever. En kontrollgrupp och två 

experimentgrupper (102 st. elever). 

Lärarna i klasserna hade mellan 6–25 års 

lärarerfarenhet. 6 st. lärare i 

experimentgrupperna intervjuades 

individuellt.  

Observationer, videoinspelningar och 

intervjuer med lärare och elever.  

Pre- och posttest (Tester på 

språkutveckling).  

Sociokulturellt perspektiv Studiens resultat visade att 

experimentgrupperna 

visade mer positiva 

effekter på uppgifter som 

förespråkar för literacy 

som exempelvis ordförråd, 

grammatisk kunskap och 

olika former av tal. 

Experimentgrupperna 

använde en större variation 

av ord när de skulle återge 

texters innehåll i både tal 

och skrift än 

kontrollgruppen, men 

variationen var inte så stor. 

I slutet av undersökningen 

påstod lärarna att läsning 

kan ses som en integrerad 

del i läsprogrammet de 

använder.  

Resultatet visade att det är 

bra med en kombination 

av instruktioner som är 

litteraturbaserade med 

traditionella läsprogram. 

Det ses mer effektfullt än 

traditionella enskilda 

instruktioner.   

Pantaleo, Sylvia 

 

Syftet med studien var att utforska elevers respons 

och gensvar av tolkningar till bilderböcker. 

9 veckors kvalitativ studie. Sociokulturellt perspektiv Studiens resultat visade 

hur eleverna använder 



18 
 

”Interthinking: Young 

Children Using Language to 

Think Collectively During 

Interactive Read-alouds” 

 

Early Childhood Education 

Journal 

 

(2007) 

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed) 

 

ERIC 

Fyra utdrag beskrevs från åk 1 elevers 

högläsningsmoment där interaktiva 

diskussioner kring en bilderbok 

behandlas. Momenten skedde både i 

helklass och mindre grupper och blev 

ljudinspelade. 

 

Anteckningar, inspelning av elevernas 

kommentarer, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk samlades in.   

 

   

språket för kollektivt 

tänkande. Elevernas 

muntliga utbyte hade olika 

funktioner som 

involverade tolkningar, 

utbyte av förståelse, 

utforskning av förståelse 

och konstruera handling.  

Genom diskussionerna 

kunde eleverna lyssna på 

andras idéer och testa sina 

hypoteser, vilket kan 

utveckla elevers förståelse 

om sig själva och världen. 

Elevers språk och 

literacyutveckling kan 

möjliggöras via interaktiva 

diskussioner.  

Sipe, Lawrence.R 

 

”Talking back and taking 

over: Young children’s 

expressive engagement 

during storybook read-

alouds” 

 

The Reading Teacher 

 

(2002)  

 

Storbritannien  

 

I artikeln diskuterades och beskrevs barns 

uttrycksfulla engagemang under 

högläsningsmoment.  

Artikeln hänvisade till 4 tidigare studier 

utförda av författaren själv från 

förskolan till årskurs 2.   

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte 

Artikeln visade att genom 

att samtala om det lästa 

och ta över argument från 

texten är ett kraftfullt 

verktyg för att kunna ta till 

sig texter till sig själv och 

att de kan påverka 

individers liv. Lärare 

behöver tänka vidare på 

litterär förståelse och se 

det som en entré till 

aspekter inom literacy, 

exempelvis att lära sig att 

läsa och skriva.  
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Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

ProQuest 

Sipe, Lawrence.R 

 

”The construction of literary 

understanding by first and 

second graders in oral 

response to picture storybook 

read-alouds” 

 

Reading Research Quarterly 

 

(2000) 

 

USA 

 

Tidskriftsartikel (peer 

reviewed)  

 

ProQuest  

Studiens forskningsfråga löd:   

”What is the nature of the literary understanding 

of a class of first and second graders, as indicated 

by their verbal responses during storybookread-

alouds?”  

     

    

   

 

Kvalitativ studie.  

7-månaders beskrivande studie om 

konstruktionen av litterär förståelse i åk 

1, 2. 

18 elever i åk 1 och 9 elever i åk 2.  

Observationer har genomförts både i 

helklass och mindre grupper. 

Över 83 st. transkriberade och 

ljudinspelade högläsningsmoment var 

insamlade där 45 st. blev utvalda för 

analys.  

Läraren som beskrivs i studien har 

undervisat i 6 år.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte 

Resultatet visade fem typer 

av litterär förståelse, dessa 

var: textanalys, 

intertextuella kopplingar, 

personliga kopplingar, 

koppling till sig själv för 

att förstå sin egen värld 

och använda texten för 

kreativt tänkande och 

uttryck. I resultatet 

framkom även att eleverna 

visade imponerande 

litterära förmågor som kan 

förstås genom olika 

teoretiska perspektiv.  
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