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1. Inledning 
 

 

Under utbildningen på våra inriktningar, F-3 och 4-6, har vi vid flertal tillfällen fått höra att 

högläsning i undervisningen bidrar till lärande. Dock har det inte framkommit tydligt vad 

eleverna kan utveckla genom det och hur lärare kan arbeta med det. På våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi upplevt att högläsning inte varit prioriterat, utan 

hamnat i skymundan. Detta för att lärare istället väljer att använda sig av högläsning som 

tidsfördriv när till exempel lektionen snart är slut. Detta har bidragit till att vi vill undersöka 

vad forskning säger om högläsning som arbetssätt i undervisningen. 

  

De texter som används i vår litteraturstudie är vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Litteraturstudien riktas in mot årskurs F-3 men en artikel berör även årskurs fyra och fem. Vi 

har egna inklusionskriterier som ligger till grund för informationssökningen. Det är utifrån 

dessa som materialet har valts ut. 

  

Litteraturstudien introduceras med en presentation av syfte och frågeställningar (2). Följt av en 

bakgrund (3) där högläsning, högläsning i undervisningen, styrdokument och teorier lyfts fram. 

Sedan beskrivs informationssökningen, inklusion, urval och materialanalys (4). Därefter 

presenteras litteraturstudiens resultat som analyserats (5). Avslutningsvis finns en diskussion 

om litteraturstudiens resultat och metod (6). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka utifrån didaktisk forskning hur högläsning 

och boksamtal kan användas för att skapa möjlighet till elevers lärande i årskurs F-3. Detta syfte 

vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

  

• Hur används högläsning i undervisningen enligt didaktisk forskning? 

  

• På vilka sätt kan man arbeta med högläsning för att utveckla elevers lärande enligt 

didaktisk forskning? 

  

• Hur kan man arbeta med boksamtal enligt didaktisk forskning? 
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3. Bakgrund 

  

I litteraturstudiens material används begreppen barn och elev. Vi har valt att använda begreppet 

elev för att litteraturstudiens fokus är på undervisning inom skolan. I bakgrunden redogörs för 

högläsning, högläsning i undervisningen, koppling i nuvarande styrdokument samt den teori 

som ligger till grund för många av de resonemang som finns i litteraturstudien. 

  

3.1 Högläsning och dess roll i undervisningen 

Högläsning beskrivs som en grund till all läsning och är en aktivitet där elever ges möjlighet att 

tillsammans få syn på vad läsning är (Heimer, 2016, s.15). Genom högläsning erbjuds samtal 

och diskussioner som gör att elevers tankar och frågor kan lyftas fram. På detta vis uppstår en 

gemenskap mellan den som läser och den som lyssnar. Vidare är det gemenskapen med texten 

som möjliggör för berättaren att ta med sina åhörare till andra platser då de skapar en egen 

tolkning (Fast, 2001, s.13). När berättaren sedan börjar läsa hamnar läsaren i ”the space 

between” (Fast, 2001, s.14). Där skapar den enskilde lyssnaren en egen värld utifrån det lästa, 

en så kallad föreställningsvärld. En föreställningsvärld definieras som ett ”helt system av idéer 

och uppfattningar hos en individ” (Nationalencyklopedin, 2018). Det leder till att vad som helst 

kan hända i utbytet mellan berättaren och dess åhörare (Fast, 2001, s.14). 

 

I skolan är högläsning ett viktigt inslag då elever utvecklar samspel med varandra genom texter 

och får något att tänka på och lyssna till och det resulterar i att det finns något att lära (Körling, 

2012, s.29). Vidare är det av stor vikt att högläsning får ta plats i undervisningen för om 

högläsning återkommer flera gånger i veckan utvecklas förmågan att läsa (Heimer, 2016, s.17). 

Texten som läses högt kan dessutom vara på en högre svårighetsgrad för eleverna för att, som 

nämnts tidigare, förmågan att läsa utvecklas. Heimer (2016) lyfter även att tidpunkten när 

högläsning ska ske i undervisningen är av betydelse (Heimer, 2016, s.19). I förskolan sker 

vanligtvis högläsning i samband med att eleverna ska sova eller innan maten. Det bidrar till att 

högläsningen får en lugnande roll snarare än kunskapsutvecklande (Heimer, 2016, s.19). 

Däremot finns inget givet svar när högläsning är mest lämpad men det är viktigt att den aldrig 

blir bortprioriterad för att läraren anser att ingen tid finns (Heimer, 2016, s.19).  
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I läroplanen framgår det inte att högläsning ska ingå i undervisningen, dock ska eleverna 

komma i kontakt med skönlitteratur och dess olika barnboksförfattare (Skolverket, 2017b, 

s.254). Högläsning bidrar till att eleverna känner en tillhörighet med texten och kan ta till sig 

kunskapen på ett djupare plan (Körling, 2012, s.29). Högläsning i de tidigare årskurserna brukar 

för det mesta ske när det är fruktstund och hela klassen är samlad. Körling (2012) skriver “om 

vi visar texten samtidigt som vi läser den kan ögonen följa med i texten, öronen får höra och 

spänningen kännas i gemenskap med klasskamrater” (Körling, 2012, s.30). 

  

Under centralt innehåll i årskurs 1-3 står det att undervisningen ska beröra skillnaden mellan 

tal- och skriftspråk, till exempel genom att använda sig av olika röstlägen och ta hjälp av 

kroppsspråket (Skolverket, 2017b, s.254). Det är svårt för elever att förstå skillnaderna om de 

inte får undervisning om det (Körling, 2012, s.31). Att visa på skillnaden mellan tal- och 

skriftspråk och hur de påverkar varandra är viktiga faktorer eftersom språket inte enbart handlar 

om att lyssna, skriva, läsa och tala. Högläsning förmedlar betydelse inte bara språkligt, utan 

även genom gester, kroppsspråk och skiftande ansiktsuttryck (Körling, 2012, s.31).  

 

 

3.2 Elever utvecklar sin kunskap genom högläsning  

  

Fast (2013) menar att elever utvecklar sitt ordförråd när de kommer i kontakt med nya ord 

genom högläsning (Fast, 2013, s.114). Detta är något som även Heimer (2016) är ense om. 

Högläsning bidrar till att elever blir bekanta med skriftspråket som består av längre meningar, 

får andra sätt att uttrycka sig samt ett rikare ordförråd (Heimer, 2016, s.15). Vidare leder det till 

ytterligare samtal och diskussioner om nya ord och deras innebörd. Elever får även insikt i hur 

ord är uppbyggda eftersom de som läser högt artikulerar tydligare än om det är ett samtal i 

vardagen. Högläsning berikar därför elevernas språkförståelse på flera sätt. Eleverna får också 

hjälp i den individuella läsningen med stöd av högläsning då de får syn på berättelsens 

uppbyggnad, hur den börjar och slutar och vad som sker däremellan (Heimer, 2016, s.15). 
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3.3 Styrdokument och högläsning 

  

I kursplanen för ämnet svenska står det att människans främsta redskap för att tänka är språket 

(Skolverket, 2017b, s.252). Det gör att det finns ett sociokulturellt perspektiv inom den svenska 

skolan. I det sociokulturella perspektivet är grunden att vi lär oss tillsammans med andra. Alltså 

“kommunikation [...] med andra människor är [...] det som formar vårt tänkande” (Säljö, 2014, 

s.303). Kommentarmaterialet i ämnet svenska belyser vid flera tillfällen att språk och lärande 

hänger samman och att “språket utvecklas i samspel med andra” (Skolverket, 2017a, s.5). I 

kursplanen under centralt innehåll i ämnet svenska står det för årskurs 1-3 att eleverna ska 

utveckla strategier för att tolka och förstå olika texter. Detta bearbetas genom arbete med 

högläsning (Skolverket, 2017b, s.253).  

  

 

3.4 Sociokulturellt perspektiv och högläsning  

  

Litteraturstudiens material utgår från det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) menar att 

grundaren, Lev Vygotskij, ville undersöka i vilka dimensioner människan samverkar för att ta 

till sig och erfara kunskap. Grundteorin är att människan lär sig i samspel med andra (Säljö, 

2014, s.297). Det finns två grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet: 

mediering och den proximala utvecklingszonen. Mediering innebär att människan använder sig 

av olika verktyg för att förstå omvärlden och hur de ska vara verksamma och handla i den. 

Verktygen människan tar till hjälp är språket och det materiella. När människan vill förstå sin 

omvärld menar Vygotskij att människan tar en omväg och inte upplever världen direkt (Säljö, 

2014, s.298-299). Den proximala utvecklingszonen är en zon där lärandet ligger på en hög nivå 

för eleverna att klara av på egen hand men med stöd och vägledning kan lärande ske (Säljö, 

2014, s.305). I undervisningssyfte är läraren tvungen att upptäcka vad eleverna klarar av med 

hjälp av handledning och vad de kan göra på egen hand för att nå den proximala 

utvecklingszonen. Lärarens uppgift blir på så sätt att utgå från den nivå eleven befinner sig på 

för att successivt utveckla ny kunskap från den befintliga. Det är från den befintliga kunskapen 

som utvecklingen av lärandet kan ta form (Imsen, 2006, s.316-317).  
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4. Metod 

  

4.1 Informationssökning 

  

De söktjänster vi använde oss av var ERIC, psycINFO och Swepub. Materialinsamlingen 

startade genom sökordet högläsning då detta ligger till grund för litteraturstudien. Det 

kombinerades sedan med undervisning och skola. För att hitta internationella forskningstexter 

på engelska använde vi sökorden oral reading, reading aloud som vi kombinerade med 

education, school, comprehension reading och book talk. Vid sökningarna trunkerades 

sökorden. Vi lade märke till att sökorden var något begränsade och därför ändrades dessa för 

att få fler träffar kring ämnet, till exempel högläsning gjordes om till högläs* och undervisning 

till undervis*. Vi använde oss av parenteser i söktjänsten ERIC för att komparera med fler 

alternativ inom samma område.  I samma söktjänst användes också Thesaurus eftersom tjänsten 

tar fram begrepp som är kopplade till våra sökord. Det material vi använder oss av i 

litteraturstudien har vi dels fått fram genom sökträffarna men vi har även använt oss av 

kedjesökningar från böcker och examensarbeten. 

  

Exempel på sökningar som gjordes var: högläsning* OCH undervisning* som i Swepub 

resulterade i åtta träffar. En av träffarna var en doktorsavhandling som vi använt oss av i 

litteraturstudien men som även har använts till kedjesökningar. En annan sökning gjordes i 

ERIC med sökorden “book talk*” AND “reading aloud*”, det gav 71 träffar. Vi avgränsade 

sökningen ytterligare genom att avgränsa oss till att träffarna skulle vara peer reviewed och 

finnas i fulltext, då minskade antalet till 29 träffar. 

  

4.2 Inklusion 

  

Litteraturstudien bygger på våra egna inklusionskriterier.  Det första kriteriet var att forskningen 

skulle vara aktuell eftersom skolan har förändrats över tid. Det andra kriterier var att se om 

publikationstypen var relevant för ämnet. Det tredje kriteriet var att texten ska beröra vår valda 

årskurs F-3. Texterna är både nationella och internationella. De internationella texterna är 

publicerade på engelska. Vi vill använda oss av aktuell forskning för att se hur högläsning 

används i nutida undervisning och den äldsta publikationen vi undersökt är från 2002. Några 
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forskare har återkommit i sökningarna vilket gör att materialet känns trovärdigt. Vi har valt att 

rikta in oss på årskurserna F-3 då det inte fanns mycket forskning inom området i de högre 

årskurserna. 

  

I litteraturstudien använder vi ett citat vid ett tillfälle från en sekundärkälla. Detta gör vi för att 

vi inte kunde hitta citatet i en primärkälla men vi har valt att ta med citatet för att det är av 

relevans. Citatet nämns i en av våra valda vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. 

  

4.3 Urval 

  

Figur 1 (se sida 8) visar hur informationssökningen för litteraturstudien har genomförts. Efter 

den första sökningen hade vi 4436 träffar. Därefter uppstod ett bortfall på 3944 träffar baserat 

på våra inklusionskriterier.  De träffar som återstod var 492. Sedan påbörjades den första 

relevanssökningen. Vi lade fokus på texternas titlar och deras sammanfattningar. Vi fyllde även 

i att texterna skulle vara peer rewieved och finnas i fulltext. Därefter kunde vi välja ut de texter 

som fortfarande var relevanta för vårt område. Det blev ett bortfall på 408 träffar och nu återstod 

84 stycken träffar. När vi gjorde en relevanssökning i fulltext blev det ett bortfall på 56 träffar 

och kvar hade vi 28 träffar.  Under den sista relevanssökningen var fokus på att granska texterna 

i sin helhet. Det resulterade i 17stycken bortfall. Nu återstod elva kvalitetssäkrade texter som 

analyserats i denna litteraturstudie. 

  

  

I tabell 1 (se sida 9-10) visas information om de vetenskapliga texter som analyserats i 

litteraturstudien. Urvalet resulterade i två doktorsavhandlingar, åtta vetenskapliga artiklar och 

en artikel från Skolverket. 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databassökningar och kedjesökningar: 

 

högläs* AND skola* → 4 träffar 

 

högläsning* OCH undervising* → 8 träffar  

 

School* AND oral reading aloud*→ 1524 träffar  

 

education* AND reading aloud* → 2772 träffar  

 

book talk* AND comprehension*→ 57 träffar  

 

book talk* AND reading aloud* → 71 träffar  

 

Relevanssökning, titlar och 

sammanfattning av text  

Bortfall 

3944  

Bortfall 

408 
Träffar 

84  

Relevansgranskning 

fulltext 

Bortfall 

56  

Träffar 

28  

Efter sista urvalet 

Bortfall 

17 

Kvalitetssäkrade källor 

11  

Träffar 

492 
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Tabell 1 

 

 

Titel Författare År Publikationstyp 

Att bli en sån´som läser.  

Barns menings- och 

identitetsskapande genom texter. 

Schmidt, Catarina 
2013 Doktorsavhandling 

Booktalk Dilemmas: teachers’ 

organisation of pupils’ reading. 

Eriksson, Katarina 
2002 Vetenskaplig 

artikel 

Glädjen i att förstå- förhållningssätt 

och strategier. 

Schmidt, Catarina & 

Jönsson, Karin 

2015 Övrig Artikel 

(Skolverket) 

Interthinking: Young Children 

Using Language to Think 

Collectively During Interactive 

Read-Alouds. 

Pantaleo, Sylvia 
2007 Vetenskaplig 

artikel 

Litteraturarbetets möjligheter. En 

studie av barns läsning i årskurs F-

3. 

Jönsson, Karin 
2007 Doktorsavhandling 

Making the Very Most of 

Classroom Read-Alouds to 

Promote Comprehension and 

Vocabulary. 

Edwards Santoro´ Lana, 

Chard, David.J, 

Howard,Lisa & Baker, 

Scott K 

2008 Vetenskaplig 

artikel 

Reading and Talking about Books: 

A Critical Foundation for 

Intervention. 

Wozniak, Cheryl L. 
2011 Vetenskaplig 

artikel 
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Successful Read-Alouds in Today's 

Classroom. 

Johnston, Vickie. 
2016 Vetenskaplig 

artikel 

Talking About Books With Young 

Children: Analyzing the Discursive 

Nature of One-to-One Booktalks. 

Hadjioannou, Xena, & 

Loizou, Eleni. 

2011 Vetenskaplig 

artikel 

“Teach Reading? But I’m not a 

Reading Teacher!”. 

Hurst, Beth & Pearman, 

Cathy J. 

2013 Vetenskaplig 

artikel 

Vocabulary Development 

During  Read-Alouds: Examining 

the Instructional Sequence 

Kindle J, Karen. 
2010 Vetenskaplig 

artikel 

 

 

 

4.4 Materialanalys 

  

De vetenskapliga texterna granskades utifrån våra tre inklusionskriterier. Det första kriteriet var 

att se om texten var aktuell för vårt valda område. Det andra kriteriet var att se om 

publikationstypen var relevant för vårt ämne. Det sista kriteriet var att texten ska vara inriktad 

mot vår valda årskurs, det vill säga F-3. 

  

De publikationstyper som inte var relevanta med ämne, årskurs eller syfte har valts bort. Under 

arbetets gång har syfte och frågeställningarna ändrats för att vi fått en tydligare insikt i vårt 

valda område. 

  

Vi har skrivit in de texter vi fått fram i översikt Över analyserad litteratur (se bilaga 1). Det 

valda materialet utgår från högläsning men tar upp möjlighet till lärande på olika sätt. Till 

exempel genom boksamtal, läsecirkel och läsloggar.  
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När vi granskade materialet låg störst fokus på resultatdelen i studierna för att se vad 

forskningen kom fram till. Vi noterade tidigt att forskningen betonade att ett arbetssätt med 

högläsning var boksamtal och därför kommer vår litteraturstudie till stor del bestå av detta 

arbetssätt.  
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5. Resultat 

  

I detta avsnitt presenteras forskning kring våra frågeställningar: Hur högläsning kan användas 

i undervisningen enligt didaktisk forskning, hur lärare kan arbeta med högläsning och hur man 

kan arbeta med boksamtal enligt didaktisk forskning. I den här litteraturstudien har vår valda 

forskning visat på olika arbetssätt gällande högläsning. Vi är medvetna om att fler arbetssätt 

finns att tillgå utöver de vi presenterar. Några delar som står i bakgrunden återfinns i resultatet. 

Vi har valt att lyfta dessa i resultatet igen då forskningen belyser detta i sina studier. 

  

5.1 Boksamtal möjliggör diskussion om text 

  

Det första arbetssättet är boksamtal. Eriksson (2002) har i sin artikel använt ett citat av Aidan 

Chambers “We don’t know what we think about a book until we’ve talked about it” (Eriksson, 

2002, s.2). Citatet speglar det som är orsaken till varför boksamtal bör användas i 

undervisningen.  Att samtala om böcker är givande och på så sätt är det viktigt att läraren ställer 

frågor till eleverna och gör pauser under läsningen för att låta diskussioner träda fram (Edwards 

Santoro, L., Chard, D., Howard, L., & Baker, S. K, 2008, s.397). Diskussion sker under 

läsningens gång, då eleverna är med och diskuterar om vad de tror kommer hända i boken, eller 

hur vissa karaktärer ser ut (Jönsson, 2007, s.81). Detta nämner även Wozniak (2011, s.18) i sin 

artikel, att det är viktigt att låta eleverna vara med och diskutera med varandra om handlingen 

i en bok och att läraren tillåter det. Boksamtal bidrar till att eleverna blir mer engagerade i 

handlingen då de får vara med och diskutera än om endast läraren skulle hålla i samtalet. 

Elevernas utveckling sker stegvis gällande boksamtal, eftersom de blir medvetna om hur 

diskussionen går till efter flera arbetstillfällen (Wozniak, 2011, s.19). Det grundläggande är att 

läraren leder in eleverna till diskussion för att det är genom meningsutbytet som eleverna 

utvecklar sin förståelse om bokens innehåll (Edwards Santoro et al.,2008, s.397-398).  

  

Ytterligare ett sätt som möjliggör till samtal är att använda en gemensam läsebok i klassen, där 

eleverna får vara med och förklara vad som lästes sist och vad de tror kommer ske härnäst. Det 

är viktigt att läraren stannar upp under högläsningen för att fånga upp elevernas funderingar 

och frågor om texten som uppkommit (Schmidt, 2013, s.111). En bidragande orsak till att 

läsningen hamnar i skymundan är på grund av lärare som anser att det tar upp för mycket tid att 
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inleda diskussioner med eleverna om en text som precis lästs. Lärare vill oftast lägga fokus på 

annat än diskussioner (Wozniak, 2011, s.17-18). 

  

Catarina Schmidt (2013) behandlar diskussionens betydande roll med eleverna då det är genom 

meningsutbytet som eleverna utvecklar sina tolkningar kring en boks handling. Även arbetet 

med karaktärer, miljön och en texts uppbyggnad utgör en grund för samtalen då de utgår från 

elevernas olika tolkningar (Schmidt, 2013, s.262). Detta menar också Johnston (2016) då hon 

skriver om fördelar med att använda sig av boksamtal (Johnston, 2016, s.40-41). Boksamtal 

bidrar till en möjlighet för engagemang som i sin tur leder till att eleverna ökar sin kunskap, sitt 

ordförråd och sin språkförståelse. Det är viktigt att läraren inte läser en bok utan några avbrott, 

utan att eleverna ska få möjlighet att ställa frågor och att läraren ställer frågor till eleverna såsom 

vad, när, vart och varför. Läraren får på så vis med eleverna då de blir mer engagerade i bokens 

handling (Johnston, 2016, s.42).  

  

 

5.2 Varianter av boksamtal 

  

I en studie som Hadjioannou och Loizou (2011) genomfört var fokus på att se vilka olika samtal 

som förekom bland elever när boksamtal användes. De kunde identifiera tre olika kategorier: 

uppläsningsboksamtal, sanna boksamtal och obekväma boksamtal (egen översättning).  

I uppläsningsboksamtal arbetar man med slutna frågor. Det ges inget utrymme för att göra egna 

inferenser, det är ett högt tempo och det finns förutbestämda svar (Hadjioannou & Loizou, 

2011, s.70). Om svaret är korrekt ges det beröm med en gång och läraren går sedan direkt över 

till nästa fråga. Om ett svar tolkas felaktigt eller är ofullständigt påpekar och markerar läraren 

vissa ord i ledande frågor för att få eleven att ge ett eftertraktat svar. I uppläsningsboksamtal är 

ledande frågor det som är utmärkande och detta märks tydligt när eleverna inte kommer vidare 

i sina ställningstaganden. Eleverna ger korta svar, svarar omedelbart och vill inte berätta mer 

än det som är nödvändigt (Hadjioannou & Loizou, 2011, s.61-62). Den andra kategorin som 

kan identifieras var sanna boksamtal. Läraren använder sig av en annan strategi jämfört med 

uppläsningsboksamtal. Här vill läraren dra paralleller mellan läsaren och boken, göra 

kopplingar till egna erfarenheter och ta ett steg tillbaka för att låta eleverna leda samtalet 

(Hadjioannou & Loizou, 2011, s.65). Det sanna boksamtalet är sammanhängande där eleverna 
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visar intresse och det finns en gemensam känsla av ägande (Hadjioannou & Loizou, 2011, s.70). 

Den tredje kategorin av boksamtal är obekväma boksamtal. Benämningen av detta boksamtal 

visar på vad som är utmärkande gällande denna typ av boksamtal. Läraren vill engagera 

eleverna i boken de läst och i samtalen, men eftersom eleverna inte känner sig bekväma får 

läraren tvinga fram svar som gör att eleverna blir uttråkade (Hadjioannou & Loizou, 2011, s.67). 

En annan orsak till att boksamtal blir obekväma är om boken inte är av intresse för eleverna 

eller att den är för svår att läsa (Hadjioannou & Loizou, 2011, s.68).  

 

Sammanfattningsvis skriver Hadjioannou och Loizou (2011, s.70) att de tre boksamtalen inte 

har samma potential i undervisningen. Uppläsningsboksamtal och obekväma boksamtal ger 

inget utrymme för egna tankar och perspektiv även om obekväma boksamtal kan bjuda in till 

detta är det inget som tas upp vidare i samtalet. Det enda effektiva boksamtalet är det sanna 

boksamtalet. Författarna skriver inte hur lärare ska arbeta för att underlätta utvecklingen av 

sanna boksamtal i sin undervisning utan att det är en fråga som kvarstår.  

 

 

5.3 Boksamtal bidrar till ökad språkförståelse 

  

För att kunna förstå en text är det viktigt att förstå alla delar (Eriksson, 2002, s.14). Det vill säga 

förstå alla ord som tillsammans bildar textens helhet. Genom samtal om böcker utvecklas 

ordförrådet hos eleverna (Edwards Santoro et al., 2008, s.398, s.403). Ordförklaringar och 

begrepp kan lyftas vid olika tillfällen vid läsning (Kindle, 2010, s.83). De kan tas upp före 

läsningen för att eleverna ska lära sig det innan. De kan lyftas under läsningen för att elevernas 

uppmärksamhet ska riktas mot nya ord och det sammanhang de förekommer i. De kan även tas 

upp efter läsningen för att vidareutveckla förståelse för det som lästs. Om målet med att 

introducera nya ord och begrepp är att förstå det huvudsakliga ur texten behövs endast en 

kortare förklaring. Däremot om målet är att eleverna själva ska undersöka ordens betydelse 

kommer troligtvis längre tid behövas för att klargöra betydelsen. Det är svårt att veta hur mycket 

tid som ska läggas på förklaringar av nya ord och begrepp (Kindle, 2010, s.84). Om det endast 

krävs en synonym eller en enkel förklaring som är tillräckligt effektiv kan läsningen fortsätta 

utan större avbrott. Däremot om elever ska gissa sig fram till rätt förklaring behövs mer tid och 

flera svar kan bli missvisande och leda till förvirring. Dock kan det vara givande att lägga 
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mycket tid på förklaringar då det kan leda till en större förståelse (Kindle, 2010, s.84). Detta 

gör att eleverna blir delaktiga i momentet där nya ord tas upp och förklaras samt att de får 

komma med frågor under läsningens gång om det uppstått något som de funderar över 

(Schmidt, 2013, s.111).  Eleverna utvecklar sin språkförståelse när de kommer i kontakt med 

nya ord i en text och samtalar om vad orden betyder. På så vis förstår eleverna lättare bokens 

handling när nya ord har diskuterats. Likaså bidrar boksamtal till elevers språk- och 

läsutveckling (Pantaleo, 2007, s.445). 

  

Att delta i boksamtal gör att elevers identitet påverkas av samspelet som uppstår. Det leder till 

att de skapar en tillhörighet till det lästa och därför tar elever till sig texten på ett annat sätt. 

Därför är de interaktioner som skapas under boksamtal viktiga i utvecklingen av elevernas 

språkförståelse (Hadjioannou & Loizou, 2011, s.69). Det är inte endast samtalen efter en bok 

som är av stor betydelse utan samtalen innan, under och efter läsning är viktiga faktorer för 

elevernas förståelse kring en boks innehåll (Schmidt & Jönsson, 2015, s.4-6). Innan en bok ska 

läsas för eleverna är det viktigt att de får vara med och diskutera om vad de tror boken kommer 

handla om när de får se bokens framsida. Dock är samtalen under läsning även viktiga då 

tillfälle ges att stanna upp och reflektera kring det som lästs. Detta för att eleverna ska få komma 

med egna inferenser och tolkningar vilket utvecklar deras förståelse av en text. Det kan göras 

när eleverna till exempel diskuterar om boken slutade på det sätt det de trodde (Schmidt & 

Jönsson, 2015, s.4-6). 

  

De elever som har svårigheter med att läsa överlag tvingas lägga mycket energi på att avkoda 

texten vilket gör att den energi som finns kvar läggs på att förstå texten (Hurst & Pearman, 

2013, s.225-226). Innan boksamtal inleds är det därför viktigt att elever förstår det lästa. Om de 

istället får lyssna på texten hamnar fokus på förståelse (Hurst & Pearman, 2013, s.225-226). 

Detta leder till att fler elever blir delaktiga när samtal om texten börjar eftersom elever inte 

tänker på att avkoda utan lyssnar på texten. Detta öppnar därför upp för en mer givande 

diskussion. Genom diskussionen får eleverna möjlighet till ett innehåll som kan utvidgas. 

Förståelsen av en text ökar på grund av att en fördjupning kan ske tillsammans med andra 

(Jönsson, 2007, s.238). 
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5.4 Läsecirkel och läsloggar bidrar till diskussionsutbyte  

  

De två andra arbetssätten är läsecirkel och läsloggar. Eriksson (2002) har genomfört en studie 

på en skola som använder sig av boksamtal i läsecirklar och i grupp. Att få dela med sig i 

diskussioner främjar känslan av kompetens hos läsaren i en läsecirkel (Eriksson, 2002, s.13). 

Det ger utrymme till en koncentrerad läsning vilket bidrar till att elever vill dela med sig av 

egna tankar. När elever vill fördjupa sig i texten väcks egna tankar per automatik då de skapar 

en tillhörighet med texten. I ytterligare en studie (Edwards Santoro et al., 2008) om läsecirklar 

har upplägget sett annorlunda ut då eleverna har fått arbeta i par istället för grupp. Läraren gör 

då pauser under högläsningen för att ställa frågor och låta eleverna diskutera en händelse. Dessa 

läsecirklar började från en central utgångspunkt för att få igång en diskussion. 

Utgångspunkten var att eleverna skulle berätta om deras tankar om huvudpersonerna (Edwards 

Santoro et al., 2008, s.403). Wozniak (2011) talar om vikten av att diskutera i par då en bok ska 

samtalas om. Diskussionerna i grupperna blir för det mesta olika då eleverna inte fastnat för 

samma saker. Vilket leder till att samtalen blir värdefulla och att de lär sig av varandras och hur 

de har uppfattat en och samma bok på olika sätt. Diskussionerna som utgår från elevernas egna 

uppfattningar är poängen med läsecirklar (Wozniak, 2011, s.20). 

  

Läsloggar bidrar till att eleverna blir delaktiga i bokens innehåll, där de i sina läsloggar skriver 

ner tankar och funderingar som uppstått när de lyssnat till en text (Jönsson, 2015, s.7). 

Användningen av läsloggar leder till en fördjupad reflektion kring en boks innehåll då elever 

får föra fram sina anteckningar som uppkommit. Genom att låta eleverna lyssna till varandras 

tankar och idéer kommer de in i bokens innehåll på ett djupare plan, för att de tillsammans 

hjälps åt att tolka en bok (Schmidt & Jönsson, 2015, s.7). En bidragande orsak till att läsloggar 

är ett effektivt arbetssätt för högläsning skriver även Jönsson (2007) om. Alla elever blir 

delaktiga och ingen elev behöver känna sig rädd för att föra fram sina åsikter (Jönsson, 2007, 

s.93-95). Det innebär att det ska vara ett bra klassrumsklimat för att läsloggar ska vara så 

effektivt som möjligt. Användningen av läsloggar är en hjälp för eleverna att uttrycka sig 

(Jönsson, 2007, s.132). Det är elevernas anteckningar som sedan diskuteras tillsammans i 

klassen, varav läraren lyfter det som eleverna skrivit ner. Eleverna bestämmer själva vilka 

anteckningar de vill dela med sig av (Jönsson, 2007, s.93-95). Nackdelen med att använda sig 

av läsloggar är att tiden inte alltid räcker till då det tar tid för elever att få ner sina tankar på ett 

papper, vilket leder till att de inte alltid får ut det som de vill få sagt (Jönsson, 2007, s.132). 
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Därför är det viktigt att låta eleverna få sin tid att skriva klart sina tankar innan man avbryter en 

lektion, för att läsloggarna ska bli så givande som möjligt (Jönsson, 2007, s.132). 

  

 

5.5 Den gemensamma högläsningen  

 

När lärare högläser för elever skapas ett engagemang och en miljö som bidrar till lärande 

(Johnston, 2016, s.42). Detta för att lärarna lever sig in i bokens handling på ett personligt och 

emotionellt plan som gör att eleverna riktar uppmärksamheten till texten. Därför uppstår en 

gemenskap mellan elever och texten för att fokus inte riktas mot den individuella läsningen 

(Jönsson, 2007, s.10). Istället är den gemensamma läsupplevelsen i centrum. Det gör att 

högläsningen är en gemensam stund för alla elever att komma in i bokens handling för att vidare 

upptäcka de ledtrådar som framgår genom texten (Jönsson, 2007, s.10). Genom bokens 

ledtrådar kan eleverna dra egna slutsatser för att vidare förstå textens budskap (Schmidt & 

Jönsson, 2015, s.6).  
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6. Diskussion 

  

I det här kapitlet diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Metoddiskussionen utgår från 

informationssökningen och materialanalysen. Resultatdiskussionen grundar sig i 

litteraturstudiens syfte och bakgrund samt våra egna tolkningar kring det undersökta materialet. 

  

  

6.1 Metoddiskussion 

  

Våra inklusionskriterier grundade sig i litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Urvalet och 

materialinsamlingen kunde göras utifrån kriterierna vilket underlättade när vi begränsade 

sökningarna. Allt eftersom sökningar gjordes kunde nya sökord preciseras på grund av nya 

insikter och perspektiv inom det valda området. Det första kriteriet var att använda aktuell 

forskning för att få en nutida insyn om området, detta för att skolan har förändrats över tid. Vi 

har haft i åtanke att äldre publikationer kan vara relevanta i litteraturstudien, dock är det inget 

vi fått fram. Det andra kriteriet var att forskningen skulle vara relevant för ämnet, det vill säga 

hur högläsning och boksamtal kan användas för att skapa möjlighet till elevers lärande. Vi har 

under informationssökningen fått fram många texter om till exempel att elever ska kunna läsa 

en text flytande med hjälp av högläsning. Dock är inte detta fokus i denna litteraturstudie vilket 

medfört att liknande texter har resulterat i bortfall. Det sista kriteriet var att materialet skulle 

vara relevant för de valda årskurserna. I en studie som vi använt oss av är fokus på årskurs tre 

till fem. Detta har medfört att resultatet även berör högre årskurser, därav har vi fått tänka på 

att resultatet inte helt stämmer överens då den handlar om äldre elever. 

  

Vissa publikationer vi ville använda i litteraturstudien fanns inte att tillgå eller att de inte fanns 

i fulltext. Det har medfört att vi kan gått miste om viktiga vetenskapliga texter. En del träffar 

motsvarade inte våra inklusionskriterier och fick därför väljas bort. Vi har använt oss av både 

nationella och internationella texter som är på engelska. Vi kunde jämföra texternas innehåll på 

ett smidigt sätt med hjälp av Översikt över analyserad litteratur (se bilaga 1).  

Vi utgick från att se vad materialet hade gemensamt och genom att se kopplingar mellan 

texterna framgick likheter och skillnader på ett tydligt sätt. Några forskare har varit 
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återkommande i informationssökningen, vilket stärker att de har kunskap inom området. 

Forskarna har även nämnt andra forskare i sina studier som medfört att vi gjort kedjesökningar. 

  

  

6.2 Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel behandlas lärare och högläsning, det sociokulturella perspektivet och högläsning, 

litteraturstudiens resultat i yrkesverksamheten och styrdokument. Kapitlet avslutas med fortsatt 

forskning inom området.  

 

 

6.2.1 Lärare och högläsning i undervisningen  

 

I litteraturstudien har analyserad forskning visat på flera arbetssätt med högläsning (se kapitel 

5) dock framgår det i forskningen att endast ett fåtal lärare använder sig av detta i sin 

verksamhet. När det gäller boksamtal är det för att lärare inte vill lägga fokus på att införa 

diskussioner då dessa tar lång tid (Wozniak, 2011, s.17-18). Det samma gäller läsloggar, där 

lärare tycker att det inte finns tillräckligt med tid för eleverna att skriva ner egna tankar 

(Jönsson, 2007, s.132). Vi anser att detta är något som behöver förändras då det inte gynnar 

några parter. Lärarna blir stressade av att försöka hinna med allt i undervisningen och tvingas 

välja bort lärtillfällen där elever får möjlighet att diskutera egna tankar med varandra. Eleverna 

går miste om undervisningsformer och det kan leda till brist på engagemang om 

undervisningsformen inte får någon variation. 

  

Det finns inga tydliga riktlinjer i läroplanen kring hur undervisningen ska behandla högläsning 

och hur texten ska bearbetas. Det viktigaste är att undervisningen ska uppnå målen. Vi anser att 

som nyexaminerad lärare kan det vara svårt att föra in nya idèer i en verksamhet. Det kan leda 

till att högläsningen endast används när ett fåtal minuter kvarstår av en lektion. Det bidrar till 

att man går miste om bearbetningen av texten och lärtillfället används mer som ett tidsfördriv. 
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6.2.2 Textdiskussion och det sociokulturella perspektivet  

  

Syftet med litteraturstudien är bland annat att beskriva de arbetssätt som vid högläsning bidrar 

till utveckling av elevers lärande. I bakgrunden (se kapitel 3.5) presenteras att lärande sker 

tillsammans med andra. 

  

Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklar människan sitt lärande i samspel med andra 

människor (Säljö, 2014, s.297) och detta är något som bekräftas i det undersökta materialet. 

Efter högläsning sker samtal och diskussion om texten och detta kan göras på flera sätt. 

Resultatet av denna litteraturstudie har fått fram boksamtal, läsecirkel och läsloggar som 

arbetssätt. Gemensamt för dessa är att de ger möjlighet för elever att utveckla sin språkförståelse 

genom diskussion med andra. Eleverna använder sig av olika verktyg för att förstå en bok, till 

exempel genom att göra egna inferenser och dra paralleller till egna erfarenheter. Detta kan 

liknas vid Vygotskijs begrepp, mediering (Säljö, 2014, s.298-299). Det vill säga de verktyg 

människan använder för att förstå sin omvärld. 

  

Diskussionerna kan förknippas med elevernas proximala utvecklingszon (Säljö, 2014, s.305) 

där de med hjälp av andra, tar till sig ny kunskap. Diskussionerna kan se ut på olika sätt som 

resultatet i denna litteraturstudie visar men det gemensamma för varje tillvägagångssätt är att 

diskussionerna bidrar till ny kunskap genom ökad språkförståelse. 

  

 

6.2.3 Jämförelse mellan de tre arbetssätten  

 

I forskningen som använts i litteraturstudien framgår boksamtal som ett positivt arbetssätt i 

samband med högläsning. Det uppstår en gemenskap mellan deltagarna i samtalet, eleverna kan 

koppla en text till egna erfarenheter och språkförståelsen utvecklas (Hadjioannou & Loizou, 

2011, s.69). Däremot anser vi att det finns elever som inte trivs med att dela med sig och tycker 

att det är jobbigt att arbeta i grupp. För dessa elever blir boksamtal istället ett arbetssätt som 

hämmar deras utveckling till lärande. Samma sak gäller arbete med läsecirkel och läsloggar. 

För de elever som inte tycker om arbete i grupp gynnas inte deras lärande. I läsecirklar utgår 

diskussionen från att eleverna ska berätta om huvudpersonerna i texten (Edwards Santoro et al., 

2008, s.403) och även här krävs det att eleverna är villiga att dela med sig till klasskamrater. 
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Om lärare väljer att använda sig av arbetssätt där elever ska dela med sig behöver det vara ett 

bra klassrumsklimat.  Fördelen för dessa elever som inte tycker om att dela med sig av egna 

tankar är läsloggar ett effektivt arbetssätt. Detta för att de gör anteckningar (Schmidt & Jönsson, 

2015, s.7) och blir på så sätt delaktiga i boken även om de väljer att inte lyfta sina anteckningar 

till diskussion. Läsloggar är också ett effektivt arbetssätt för de elever som tycker om att dela 

med sig av egna tankar till andra eftersom det är elevernas egna anteckningar som diskuteras.  

 

 

6.2.4 Litteraturstudiens resultat i relation till lärares  

yrkesverksamhet och styrdokument 

 

Som tidigare nämnts utvecklar elever språkförståelse i arbete med högläsning. Eleverna 

utvecklar de förmågor som beskrivs i läroplanen i ämnet svenska genom högläsning, till 

exempel att kommunicera i tal och skrift.  

  

Litteraturstudiens resultat har stor relevans gällande vårt praktiska arbete som lärare då vi tänkt 

använda oss av högläsning. Men tidigare har vi varit omedvetna om hur vi ska bearbeta 

högläsningen för att ge möjlighet åt eleverna att utveckla deras lärande. Detta är något som vi 

även stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning. Lärare har använt högläsning i 

undervisningen, däremot har ingen bearbetning av det lästa gjorts. Det har bidragit till att det 

inte finns en mening med att använda högläsning i undervisningen. När en av oss högläste under 

den verksamhetsförlagda utbildningen gjordes pauser under läsningen för en kortare 

bearbetning av innehållet men det märktes att en diskussion hade behövts, men att tiden inte 

fanns till. Bearbetning hade behövts för att få eleverna mer engagerade i texten men även för 

att eleverna själva ska få komma med tankar och idèer. Genom hela vår utbildning har vi blivit 

påminda om att lärande sker tillsammans med andra. Resultatet vi fått fram i litteraturstudien 

kommer vara till hjälp för framtida yrkesverksamhet.  
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6.2.5 Fortsatt forskning inom området 

 

Vi har i denna litteraturstudie fokuserat på hur högläsningen kan användas, vilka arbetssätt som 

används vid högläsning och vad eleverna utvecklar genom dessa. I litteraturstudien har vi endast 

få läsa oss till användningen av högläsning och fortsatt forskning inom området kan nu vara att 

undersöka hur högläsningen används i praktiken inom skolan Den första utgångspunkten kan 

vara att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i sin verksamhet, att se hur högläsningen 

sker och hur den bearbetas bland flera lärare. Den andra intressanta utgångspunkten är att se 

fördelar och nackdelar med högläsning i praktiken detta för att det är svårt att hitta ett arbetssätt 

som passar alla elever i en klass men att man kan se för vilka elever högläsning är lämpad för 

och inte. Ett tredje område att undersöka är hur lärare som varit i verksamheten en längre tid 

arbetar med högläsning jämfört med nyexaminerade lärare. Den fjärde utgångspunkten är att 

göra en jämförelse av hur högläsning används och bearbetas i årskurserna F-3 respektive 4-6. 

Detta för att vi tror att högläsningen kan fokusera och bearbetas på olika sätt beroende på ålder 

hos eleverna.  
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Bilaga 1 
Översikt över analyserad litteratur: 

 

 

Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 
 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat 

Edwards Santoro Lana, Chard, 

David.J, Howard,Lisa & Baker, Scott 

K (2008). Making the Very Most of 

Classroom Read-Alouds to Promote 

Comprehension and Vocabulary. The 

Reading Teacher, 61(5), pp. 396–408 

© 2008 International Reading 

Association DOI:10.1598/RT.61.5.4 

 

USA 

 

ERIC 

Syftet med forskningen 

var att undersöka hur 

högläsning kan 

användas för att 

utveckla elevers 

ordförråd och deras 

förståelse genom olika 

arbetsformer och 

användandet av olika 

texter. 

I forskningen deltog 

24 stycken elever där 

man ville undersöka 

hur högläsningen 

påverkade elevernas 

ordförråd och 

förståelse. 

Undersökningen 

gjordes för att se om 

högläsningen gav 

positiva resultat för 

eleverna som hade 

högläsning som ett 

strukturerat arbetssätt 

i schemat eller om 

det blev oförändrat. 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Det visade sig att 

använda högläsning 

varje dag gav positiva 

resultat för eleverna. 

Eleverna fick vara med 

och diskutera kring 

olika slags texter, 

komma med egna 

erfarenheter och dra 

slutsatser. Läraren 

ställde frågor kring 

texten både före och 

efter läsningen, för att 

eleverna skulle komma 

in i “tänkandet” och 

förstå textens innehåll. 

Eriksson, Katarina (2002) Booktalk 

Dilemmas: teachers’ organisation of 

pupils’ reading. Scandinavian Journal 

of Educational Research, (46), 4, 391-

408. 

 

Sverige 

 

Swepub 

Syftet med studien var 

att se vilka olika 

dilemman som uppstår 

vid läsecirklar med 

boksamtal. 

 

En kvalitativ studie 

där det var 40 elever 

och fem lärare som 

deltog. 

 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas. 

Resultatet av denna 

studie var att 

läsecirklarna 

genomfördes på olika 

sätt mellan lärarna. Det 

gemensamma målet för 

eleverna var att 

läsecirkeln skulle bidra 

till glad läsupplevelse 

på olika 

svårighetsnivåer utan 

prestationsångest. Det 

lärarna hade som 

bakomliggande mål var 

att eleverna utvecklar 

sitt ordförråd, 

högläsning samt 

granskning av text. 
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Hadjioannou, X, & Loizou, E (2011) 

Talking About Books With Young 

Children: Analyzing the Discursive 

Nature of One-to-One Booktalks, 

Early Education & Development, 

22:1, 53-76, DOI: 

10.1080/10409280903544389 

 

Storbritannien 

 

PsycINFO 

Syftet med denna 

forskning var att 

undersöka vilka olika 

typer av boksamtal som 

finns mellan elever. 

En kvalitativ studie 

av en- till- en 

boksamtal mellan 

yngre elever och 

blivande lärare. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas.  

Tre olika typer av 

boksamtal kunde 

identifieras. Ett 

boksamtal var genom 

uppläsning vilken var 

lärarledd, hade ett högt 

tempo och det fanns 

förutbestämda svar på 

frågorna som ställdes. 

Det andra var riktigt 

boksamtal, där var en 

gemensam känsla av 

ägande samt att hela 

samtalet var 

sammanhängande. Det 

sista var obekväma 

boksamtal. Den var 

lärarstyrd och hade en 

“tvungen” känsla. 

Hurst, Beth; Pearman, Cathy J (2013). 

"Teach Reading? but I'm Not a 

Reading Teacher!".  Missouri State 

University 

 

USA 

 

ERIC 

 

Syftet med artikeln var 

att de ville få fram en 

struktur som lärare 

kunde använda sig av 

för att utveckla elevers 

läsande. 

Artikeln handlade 

om hur man kunde få 

fram en struktur i 

klassrummen för att 

arbeta med läsning. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas  

Resultatet visade på 

olika aktiviteter som 

lärare kan använda sig 

av i undervisningen för 

att eleverna ska komma 

i kontakt med läsning, 

till exempel hur man 

kan arbeta med elever 

som sitter “fast” i 

läsningen. 

Johnston, Vicke (2016). Successful 

Read-Alouds in Today's Classroom. 

Kappa Delta Pi Record, 52:1, 39-42 

 

USA 

 

ERIC 

 

Syftet med artikel var 

att undersöka och ge 

tips på hur man kan 

arbeta med högläsning i 

klassrummen.  

Vicke Johnston delar 

med sig av sina 

erfarenheter och sina 

tips på hur arbetet 

med högläsning kan 

ske.  

Teoretisk 

bakgrund 

saknas 

Resultatet kom fram 

med flera olika tips på 

hur man arbeta med 

högläsning med sina 

elever, samt vad 

högläsning leder till.  

Jönsson, K (2007). Litteraturarbetets 

möjligheter. En studie av barns 

läsning i årskurs F-3. 

Doktorsavhandling, Malmö högskola, 

Lärarutbildningen. 

Syftet är att undersöka 

om möjligheter och 

begränsningar med 

användningen av 

pedagogiska verktyg i 

En klassrumsstudie 

som pågick i fyra år, 

från att eleverna var 

sex till nio år. 

Undersökningen 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas 

Resultatet visar att 

eleverna, vid 

högläsning, bygger 

föreställningsvärldar, de 

tar hjälp av sina tidigare 
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Sverige 

 

ERIC 

litteraturundervisningen 

i årskurs F-3. 

Ytterligare ett syfte är 

att undersöka elevernas 

byggande av 

föreställningsvärldar i 

samband med läsning. 

gjordes av Jönsson 

som är lärare och har 

dokumenterat genom 

intervjusamtal, egna 

anteckningar, 

elevtexter samt 

ljudinspelningar. 

erfarenheter för att få 

nya perspektiv. Genom 

att använda läsloggar 

och boksamtal kan 

eleverna få ökad 

förståelse för boken och 

dess innehåll. För att ett 

litteraturarbete ska 

kunna fullbordas måste 

högläsning, läsloggar 

och boksamtal 

användas tillsammans. 

Kindle J, Karen (2010). Vocabulary 

Development During Read-Alouds: 

Examining the Instructional 

Sequence. 

 

USA 

 

 

 

ERIC 

Syftet med artikeln är 

att se hur elevers 

ordförråd påverkas 

under högläsning. 

Studien gjordes på en 

skola där fyra lärare 

medverkade och 

deras respektive 

klasser. Studien 

pågick under 6 

veckor. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas  

Resultatet visade att 

genom högläsning kan 

elever utveckla sitt 

ordförråd. Mycket beror 

på hur läraren väljer att 

styra diskussionen när 

nya ord ska 

introduceras. 

Pantaleo, Sylivia (2011). 

Interthinking: Young Children Using 

Language to Think Collectively 

During Interactive Read-Alouds. 

Early Childhood Education Journal, 

Vol. 34, No. 6, June 2007 ( 2007) 

DOI: 10.1007/s10643-007-0154-y. 

 

Kanada 

 

ERIC 

Syftet med artikeln var 

att undersöka hur olika 

typer av samtal ledde 

till olika läsupplevelser. 

Undersökningen 

gjordes i årskurs 1. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas  

Resultatet visade i fyra 

olika kategorier som 

samtal kan ske i. Samtal 

och tänkande, 

forskningssammanhang, 

insamling av texter och 

samtal i små grupper 

och under 

högläsningsstunderna.  

Schmidt, Catarina (2013). Att bli en 

sån´som läser. Barns menings- och 

identitetsskapande genom 

texter.  Avhandling, Örebro 

Universitet. 

 

Sverige 

 

ERIC 

Syftet med 

avhandlingen var att 

visa på hur arbetet 

kring olika texter kunde 

se ut under en viss tid 

med elever. Schmidt 

ville undersöka hur 

elever tolkar olika 

texter i olika 

sammanhang till 

exempel högläsning, 

datortexter, filmtexter 

och tyst läsning. 

Undersökning 

gjordes med nio 

stycken elever som 

gick i årskurs 3-5. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas  

Resultatet visade på hur 

de olika eleverna 

tolkade texter och vad 

deras uppfattningar var. 

Det kunde handla om 

datortexter, högläsning i 

bok, tyst läsning vid 

bänken men även 

filmtext. Schmidt ville 

upptäcka hur elevernas 

olika tolkningar blev 

när det var olika slags 

texter. 
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Schmidt, Catarina & Jönsson, Karin 

(2015). Glädjen i att förstå- 

förhållningssätt och strategier.  Läs 

och skrivportalen del 6.  Stockholm: 

Skolverket. 

 

Sverige 

 

Skolverket 

Syftet med artikeln var 

att Schmidt och 

Jönsson ville undersöka 

vilka möjligheter det 

fanns för att använda 

sig av högläsning i 

klassrummen. 

Undersökningen 

gjordes i 

förskoleklass och 

årskurs 1-3, för att 

alla eleverna ska 

komma i kontakt 

med högläsning, 

både enskilt och 

tillsammans. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas  

Resultatet visade att 

elevernas delaktighet 

bidrog till stor kunskap 

inom högläsning. 

Genom att låta eleverna 

få vara med och 

diskutera, dra egna 

slutsatser, ställa frågor 

ledde till ökad 

förståelse för innehållet 

samt vikten av att 

läraren ställde frågor 

kring innehållet. 

Wozniak, Cheryl.L (2002).  

Reading and Talking about Books: A 

Critical Foundation for Intervention.  

Voices from the Middle, Volume 19 

Number 2, December 2011. 

 

Storbritannien 

 

ERIC 

Syftet var att göra en 

undersökning under 

några veckor för att se 

hur läsningen utvecklas 

hos eleverna. Hur man 

kunde arbeta med 

boksamtal och 

högläsning. 

Undersökningen 

gjordes i en klass 

elever under några 

veckor. 

Teoretisk 

bakgrund 

saknas.  

Resultatet visade 

genom att använda sig 

av boksamtal blev alla 

elever engagerade även 

killarna som man ville 

få med sen tidigare. 

Eleverna var med och 

diskuterade 

huvudkaraktären, vad 

boken handlade om. 

Lärarna började även ha 

högläsning två gånger i 

veckan vilket ledde till 

mycket arbete först då 

eleverna skulle komma 

in i “tänkandet” kring 

högläsning så som att 

de fick prata med sina 

klasskamrater när 

läraren stannade upp, 

vilket sedan ledde till 

att de kom in djupare i 

texten efter ett par 

veckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


