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Litteraturstudiens syfte är att, utifrån didaktisk forskning, belysa hur arbetet med högläsning inom ämnet 

svenska påverkar elevers läsförståelseutveckling i årskurserna 1–3. De frågeställningar som besvaras i 

studien är: 

 

• Hur beskriver den didaktiska forskningen att lärare kan arbeta med högläsning för att 

utveckla elevers läsförståelse i årskurserna 1–3? 

• Vilken påverkan har sättet att arbeta med högläsning enligt didaktisk forskning på 

utvecklingen av elevers läsförståelse i årskurserna 1–3?  

 

Materialet har valts ut med hjälp av tre kriterier. Det ska beröra studiens syfte och frågeställningar, vara 

vetenskapligt och beröra årskurserna 1–3. Materialet innefattar både nationell och internationell 

forskning och består av doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visar att lärare har en viktig roll när det gäller planering av och variation i sin 

undervisning. Genom att göra medvetna val av olika lässtrategier och undervisningsmetoder samt att ge 

elever det stöd och den hjälp de behöver, bidrar lärare till att elever utvecklar en god läsförståelse. 

Resultatet visar även att högläsning har många fördelar och kan leda till att skapa gemensamma 

upplevelser vilket ger alla elever möjlighet att delta oavsett ålder och läsförmåga.  

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

Att elever visar på grundläggande läsförståelse är ett av kunskapskraven för elever i slutet av 

årskurs 3. För att elever ska ges möjlighet att utveckla sin läsförståelse behöver elever få 

använda sig av olika lässtrategier i undervisningen i ämnet svenska (Skolverket, 2017b, s. 253, 

258). 

Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4, där bland annat elevers läsförståelse testas. Vid 

mätningen 2001 var resultatet som högst när det gäller elevers läsförståelse. Åren 2006 och 

2011 visade mätningarna en nedåtgående trend då svenska elevers läsförståelse försämrades. 

Enligt den senaste mätningen 2016 har dock läsförståelsen förbättrats och resultatet är nu på 

samma nivå som 2001 (Skolverket, 2017c, s. 20). I PIRLS 2006 och 2011 konstaterades det att 

den svenska skolan ägnade mindre tid åt att arbeta med lässtrategier och läsförståelse i 

undervisningen jämfört med övriga länder (Skolverket, 2012, s. 8). 

Studien PIRLS 2016 visar att både läsförståelsen och undervisningen av olika lässtrategier 

nu har ökat och för att resultaten ska fortsätta stiga är det viktigt med kontinuerlig undervisning 

om olika lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Även Skolverket (2017b, s. 253) 

betonar vikten av att utveckla elevers läsförståelse genom att elever använder olika lässtrategier. 

Ett sätt att låta eleverna använda olika lässtrategier i undervisningen är genom högläsning. 

Föreliggande litteraturstudie kommer därför att undersöka hur arbetet med högläsning inom 

ämnet svenska påverkar elevers läsförståelseutveckling i årskurserna 1–3. Litteraturstudien har 

även avgränsats till högläsning av skönlitteratur.  

 Vår egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är att högläsning 

tillsammans med boksamtal inte förekommer så ofta utan istället används högläsning som 

"paus" i skolarbetet. Elever har då inte fått möjlighet att samtala om högläsningen. De har 

istället varit passiva lyssnare.  

För att få fram vetenskapligt material till studien har söktjänsterna Primo, ERIC, Google 

Scholar, ProQuest Central, Libris, SwePub och PsycINFO använts. Materialet i studien består 

av vetenskapligt material i form av licentiatavhandlingar, tidskriftsartiklar och 

doktorsavhandlingar som har analyserats med fokus på högläsning, läsförståelse, lässtrategier 

och lärarens roll. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs tidigare forskning inom studiens forskningsområde. I det här kapitlet 

klargörs begrepp som berör läsutveckling (2.1), läsförståelse (2.2), högläsning (2.3) och 

lässtrategier (2.4). Därefter kommer det sociokulturella perspektivet (2.5) att förklaras. Sist 

beskrivs vad som står skrivet i styrdokumenten om lässtrategier och läsförståelse (2.6). 

 

2.1 Läsutveckling  

Elevers läsutveckling innefattar fem olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Herrlin & Lundberg, 2014, s. 7). 

Av dessa fem dimensioner kommer fokus vara på läsförståelse i litteraturstudien. Redan i de 

första skolåren behöver elever få en medveten undervisning i läsförståelse för att få en god 

läsutveckling. Att elever utvecklar en god läsförståelse påverkar deras möjligheter att utveckla 

kunskaper i alla skolämnen och genom hela skoltiden (Skolverket, 2016, s. 8). Inom 

dimensionen läsförståelse kommer fokus vara på arbetssättet högläsning och hur högläsning 

kan bidra till elevers läsutveckling. 

 

2.2 Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse innebär att läsaren interagerar med texten. Läsförståelse definieras 

exempelvis som att läsaren har förmågan att kunna tolka och skapa mening i texter. Hur 

läsförståelsen utvecklas påverkas av intresse, engagemang, motivation och läsattityd 

(Skolverket, 2016, s. 18–19). Elevers läsförståelse utvecklas i olika steg. Första steget handlar 

om att lära sig avkoda enkla ord och förstå innebörden av orden (Herrlin & Lundberg, 2014, s. 

59). När elever har utvecklat full läsförståelse läser de kritiskt och granskande men också med 

större engagemang och mer motivation (Herrlin & Lundberg, 2014, s. 69). 

 

2.3 Högläsning  

För yngre elever är det viktigt med högläsning. Högläsning kan skapa gemensamma upplevelser 

som sedan kan bearbetas av elever och lärare på olika sätt (Jönsson, 2007, s. 61). Ett sätt att 

arbeta med högläsning är att det utförs i olika gruppkonstellationer. En sådan kan vara att lärare 

läser högt för hela klassen eller att elever läser högt för varandra i par eller i mindre grupper 

(Stensson, 2006, s. 38). Den högläsning som främst kommer att belysas i den här studien är 

lärares högläsning för elever. När lärare läser sagor och berättelser för elever byggs läsintresset 
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upp och de vänjer sig vid hur olika berättelser är uppbyggda. Detta medför att deras förmåga 

att läsa sagor och berättelser på egen hand ökar (Herrlin & Lundberg, 2014, s. 71). 

 

2.4 Lässtrategier 

Begreppet lässtrategier innebär att läsare använder olika mentala verktyg för att tolka och skapa 

mening i texter (Skolverket, 2016, s. 19). En lässtrategi för att tolka och skapa mening i texter 

är att samtala om texter, vilket kan utföras på olika sätt. Samtalen kan till exempel utföras 

genom kooperativt lärande vilket innebär att elever arbetar tillsammans i små grupper. I 

grupperna uppmuntras de till att bland annat diskutera olika frågor eller undervisa varandra. 

Det sker även ett kooperativt lärande när lärare och elever ”tänker högt” inför varandra, det vill 

säga att de berättar hur de har kommit fram till sitt tänkande om en text (Westlund, 2015, s. 5). 

Ett annat sätt att samtala om texter är att bilda tankepar. Elever får till exempel ett problem 

från texten som de ska lösa. Problemet diskuteras därefter i par innan klassen diskuterar 

problemet tillsammans. Det här sättet gynnar elever som inte kommer till tals annars då de får 

möjlighet att utveckla sina tankar tillsammans med en klasskamrat (Westlund, 2015, s. 6).  

Det räcker dock inte att bara kunna olika lässtrategier för att förstå en okänd text, elever 

måste även veta när, hur och varför de ska använda sig av dem. Det krävs ett metakognitivt 

tänkande, det vill säga en medvetenhet om hur man tänker (Stensson, 2006, s. 23). För att elever 

ska utveckla ett metakognitivt tänkande kan lärare hjälpa dem genom att modellera och visa 

hur de själva använder lässtrategier. Erfarna läsare använder lässtrategier intuitivt, för dem är 

det en del i läsningen. Detta är dock inte självklart för alla och det är dessa läsare som skolan 

bör hjälpa. För att ge elever hjälp är det viktigt att lärare själva vet hur de tänker och hur de 

använder strategierna i sin egen läsning. Först då kan lärare hjälpa elever genom att modellera 

och sätta ord på sitt eget tänkande under läsningen. Lärare bör även klargöra för elever att när 

en van läsare försöker tolka en text gör läsaren det genom att använda flera olika strategier 

samtidigt (Stensson, 2006, s. 30).   

 

2.5 Det sociokulturella perspektivet 

En del av källorna i undersökningsmaterialet utgår explicit från det sociokulturella perspektivet 

medan andra källor utgår från denna teori implicit, utan att det nämns. 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs tankar kring utveckling, 

lärande och språk (Säljö, 2017, s. 262). Det är en teori som grundar sig i det sociala samspelet 

för lärande och utveckling. Interaktion och kommunikation är det centrala och genom samspel 

mellan människor i olika aktiviteter delas kunskaper och erfarenheter. Det sociokulturella 
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perspektivet när det gäller lärande är att kunskap är något vi deltar i, inte något som överförs 

mellan människor (Säljö, 2017, s. 262). 

Elever delar sociokulturella erfarenheter och kunskaper genom bland annat högläsning. När 

elever lyssnar till texter kan de koppla texterna till sina egna erfarenheter. När de sedan berättar 

om berättelser som de hört och varit delaktiga i är de omedvetna om att de använder kunskaper 

de fått av att höra andra berätta (Fast, 2016, s. 57).   

 Ett känt begrepp som Vygotskij utvecklade är proximal utvecklingszon. Det innebär att 

när vi människor klarar av en färdighet är vi väldigt nära att också lära oss en ny färdighet. Den 

nya färdigheten och kunskapen finns då inom räckhåll. För att nå den nya färdigheten och 

kunskapen behövs stöttning, även benämnt scaffolding, från en mer kompetent person som till 

exempel läraren. Genom stöttning och samspel hjälper lärare elever att ta sig an den nya 

kunskapen på egen hand (Säljö, 2017, s. 260–261).  

 

2.6 Lässtrategier och läsförståelse i styrdokumenten 

Vad säger kursplanen, det centrala innehållet och kunskapskraven i styrdokumenten om 

lässtrategier och läsförståelse? 

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

gäller att tänka, kommunicera och lära. Språket bidrar till att vi utvecklar vår identitet, uttrycker 

våra känslor och tankar samt förstår hur andra människor känner och tänker. Det är därför 

betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och leva i dagens samhälle 

(Skolverket, 2017b, s. 252). 

Enligt det centrala innehållet ska eleven använda sig av olika lässtrategier för att förstå och 

tolka texter och även anpassa sin läsning efter textens innehåll och form. Eleven ska i olika 

samtalssituationer kunna lyssna och återberätta (Skolverket, 2017b, s. 253). Dessa förmågor 

tränas och utvecklas vid bearbetning av högläsning. "Undervisning om lässtrategier är viktigt 

för elevernas möjligheter att bredda och fördjupa sin läsförmåga. Därför är lässtrategier ett 

centralt innehåll i alla årskurser" (Skolverket, 2017a, s. 10). 

I kunskapskraven i årskurs 1 ska eleven kunna lyssna till och föra enkla resonemang om 

texters framträdande innehåll och även kunna jämföra med egna erfarenheter. När eleven 

kommer upp i årskurs 3 vidgas och fördjupas kunskapskraven. Detta innebär att eleven ska 

kunna återge och kommentera viktiga delar av innehållet i en berättelse på ett enkelt sätt så att 

eleven visar på grundläggande läsförståelse. Eleven ska också kunna föra enkla resonemang 

kring framträdande budskap i texter och samtidigt relatera till egna erfarenheter (Skolverket, 

2017b, s. 258).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att, utifrån didaktisk forskning, belysa hur arbetet med högläsning 

inom ämnet svenska påverkar elevers läsförståelseutveckling i årskurserna 1–3.  

 

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor. 

• Hur beskriver den didaktiska forskningen att lärare kan arbeta med högläsning för 

att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna 1–3? 

• Vilken påverkan har sättet att arbeta med högläsning enligt didaktisk forskning på 

utvecklingen av elevers läsförståelse i årskurserna 1–3?  
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4. Metod 

I det här kapitlet beskrivs studiens informationssökning (4.1) och materialanalys (4.2).  

 

4.1 Informationssökning       

Sökningar efter material som passade studiens syfte och frågeställningar utfördes i Primo, 

ERIC, Google Scholar, ProQuest Central, Libris, SwePub och PsycINFO. Kedjesökningar 

användes också med utgångspunkt i andra källors referenslistor. För att hitta material som 

passade studien användes olika kriterier (4.1.1). Sökorden som användes samt sökprocessen i 

de olika söktjänsterna beskrivs mer utförligt under kap. 4.1.2. Litteraturstudiens urval 

presenteras under kap. 4.1.3. 

 

4.1.1 Kriterier för inklusion 

För att avgöra vad som togs med bland alla sökträffar skapades tre kriterier för vad som skulle 

inkluderas. Det första kriteriet var att beröra studiens syfte och frågeställningar vilket innebar 

att de huvudsakliga sökorden var högläsning och läsförståelse. Det andra kriteriet var att 

materialet skulle vara vetenskapligt granskat, det vill säga peer reviewed, och omfatta olika 

publikationstyper för att variera innehållet. Det tredje och sista kriteriet var att fokusera på 

vetenskapligt material som berör elever i årskurserna 1–3. Material som innehöll studier 

beträffande elever i årskurserna 6–8 exkluderades. Däremot inkluderades ett fåtal källor som 

innefattade studier gjorda bland elever i årskurserna 4–5 som ansågs relevanta för studiens 

syfte. Materialet består av både nationell och internationell forskning. 

 

4.1.2 Sökprocessen 

Sökningen startade i Primo som är en katalog som tillhör Jönköping University. Sökord som 

användes var högläsning, läsförståelse, lässtrategier, boksamtal samt kombinationerna 

"läsförståelse i årskurs 1" och "lässtrategier för läsförståelsen". Läsförståelse var det ordet 

som gav flest vetenskapligt material med 28 träffar. Överlag hittades inte mycket material av 

relevans för studiens syfte i Primo. Däremot gav databasen ERIC (Educational Resources 

Information Center) bättre resultat. Här användes följande kombinationer och sökord: "read 

aloud"* OR "envisionment"* "elementary school"*, "reading strategies for reading 

comprehension", "reading comprehension strategies for primary grades" och booktalk. För att 

avgränsa och analysera aktuell forskning ändrades publikationsdatum till 2002–2017. I ERIC 
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gav kombinationen "reading strategies for reading comprehension" flest träffar med 228 

stycken.  

Sökningarna i katalogen Libris och i sökmotorn Google Scholar gav inga resultat som var 

relevanta för studiens syfte. I databasen ProQuest Central gav kombinationen "read aloud and 

comprehension in elementary school" 4709 träffar. Efter ändring av publikationsdatum till 

2010–2018 gav sökningen 1872 träffar. Avslutningsvis utfördes sökningar i databaserna 

SwePub och PsycINFO. I SwePub användes sökorden högläsning, läsförståelse samt 

kombinationen "högläsning och läsförståelse". Läsförståelse gav flest resultat med 117 träffar. 

I PsycINFO användes fler filter i sökningarna. I en sökning användes kombinationen "reading 

comprehension" and "read-aloud" samt följande filter: publikationsdatum 2012–2018, 

Elementary school students, School age (6–12 yrs). Resultatet blev då 2 träffar. I nästa sökning 

användes samma filter men sökordet ändrades till booktalk vilket gav 6 träffar.  

4.1.3 Urval 

Litteraturstudiens urval omfattar 12 olika källor varav 2 doktorsavhandlingar, 1 

licentiatavhandling och 9 tidskriftsartiklar, nedan kronologiskt ordnade.  

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Effects of teachers´ reading-

aloud styles on vocabulary 

acquisition and comprehension 

of students in the early 

elementary grades 

Greene, B, E., 

& Lynch-

Brown, C.  

Tidskriftsartikel 2002 USA 

Litteraturarbetes möjligheter: en 

studie av barns läsning i årskurs 

F-3 

Jönsson, K. Doktorsavhandling 2007 Sverige 

START Comprehending: 

Students and Teachers Actively 

Reading Text 

Dobson 

Scharlach, T. 

 

Tidskriftsartikel 2008 USA 

Making the very most of 

classroom read-aloud to promote 

comprehension and vocabulary 

Santoro, L. E., 

Chard, David 

J., Howard, L. 

& Baker, Scott 

K. 

Tidskriftsartikel 2008 USA 
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The role of teachers’ cognitive 

support in motivating young 

Hong Kong Chinese children to 

read and enhancing reading 

comprehension 

Law, Y-K. Tidskriftsartikel 2010 Kina 

Talking About Books with 

Young Children: Analyzing the 

Discursive Nature of One-to-

One Booktalks 

Hadjioannou, 

X., & Loizou, 

E. 

Tidskriftsartikel 2011 USA 

Explicit Reading 

Comprehension Instruction in 

Elementary Classrooms: 

Teacher Use of Reading 

Comprehension Strategies 

Ness, M. Tidskriftsartikel 2011 USA 

The Effects of Read-Alouds of 

Expository Text on First 

Graders' Listening 

Comprehension and Book 

Choice 

Kraemer, L., 

McCabe, P., & 

Sinatra, R 

 

Tidskriftsartikel 2012 USA 

Teachers’ conceptions of 

reading comprehension and 

motivation to read 

Taboada, A. & 

Buehl, M. 

 

Tidskriftsartikel 2012 USA 

Varför knackar han inte bara på? 

En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1–2 

Eckeskog, H. Licentiatavhandling 2013 Sverige 

Att bli en sån' som läser: Barns 

menings- och identitetsskapande 

genom texter 

Schmidt, C. Doktorsavhandling 2013 Sverige 

Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar on texter: En 

interventionsstudie 

Reichenberg, 

M. & 

Emanuelsson, 

B-M. 

Tidskriftsartikel 2014 Sverige 
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4.2 Materialanalys 

I första steget i analysen av materialet skedde en ytlig granskning för att få en snabb överblick. 

Syfte, metod och resultat analyserades i materialet och fördes sedan in i analysöversikten (se 

bilaga 1). Efter att analysöversikten fyllts i var det lättare att få en överblick samt klargöra om 

materialet uppfyllde alla inklusionskriterier. Vidare utfördes sammanfattningar av innehållet i 

varje källa för att koppla källornas innehåll till studiens syfte och frågeställningar.  

Källorna jämfördes genom att likheter och skillnader lyftes fram med hjälp av färgkodning. 

Färgkodningen bestod av fyra nyckelord: högläsning, läsförståelse, lässtrategier och lärarens 

roll. Det resulterade i fyra olika teman: aspekter som bidrar till att utveckla elevers läsförståelse, 

reciprocal teaching (RT) och Questioning the Author (QtA), lärarens roll för att utveckla elevers 

läsförståelse samt högläsningens påverkan på elevers utveckling av läsförståelse. I kategorin 

lässtrategier fanns det mycket internationell forskning om RT och QtA vilket resulterade i ett 

eget tema.  

De frågor som ställdes till materialet under analysens gång var: 

- Belyser materialet något av följande begrepp: högläsning, läsförståelse, lässtrategier 

och lärarens roll?  

-  Undersöker materialet undervisning i årskurserna 1–3? 

- Är materialet aktuellt för studiens syfte och frågeställningar? 
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5. Resultat 
 

I följande kapitel beskrivs resultaten av analysen med utgångspunkt i litteraturstudiens 

frågeställningar. Rubrik 5.1, 5.2 och 5.3 besvarar frågeställningen Hur beskriver den didaktiska 

forskningen att lärare kan arbeta med högläsning för att utveckla elevers läsförståelse i 

årskurserna 1–3? Rubrik 5.4 besvarar frågeställningen Vilken påverkan har sättet att arbeta 

med högläsning enligt didaktisk forskning på utvecklingen av elevers läsförståelse i 

årskurserna 1–3? 

 

5.1 Aspekter som bidrar till att utveckla elevers läsförståelse  

Analysen visar att det finns flera olika aspekter som bidrar till att utveckla elevers läsförståelse. 

För det första behöver lärare variera undervisningen genom att lära ut olika lässtrategier. Det är 

viktigt att inte bara förlita sig på en metod hur väl beforskad den metoden än är. Både lärare 

och elever är olika. En metod som är bra för en lärare eller elev behöver inte vara lika bra för 

andra. Varierade och strukturerade metoder är viktigt för undervisning i läsförståelse för att 

utveckla elevers läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 2). Om elever undervisas 

i en lässtrategi i taget kan det ge felaktiga signaler för elever eftersom det är viktigt vid all 

läsning att kunna använda olika lässtrategier samtidigt (Dobson Scharlach, 2008, s. 21; Ness, 

2011, s. 110). Erfarna läsare använder olika lässtrategier och anpassar dem före, under och efter 

läsningen (Taboada & Buehl, 2012, s. 102–103). Används lässtrategier klokt ger det läsare en 

möjlighet att utveckla och kontrollera läsförståelsen (Jönsson, 2007, s. 74).  

För det andra visade analysen vilka lässtrategier lärare kan använda i undervisningen för 

att utveckla elevers läsförståelse. Till exempel kan lärare använda följande lässtrategier före, 

under och efter högläsningen. Före högläsningen: identifiera syftet med läsningen, visa bokens 

omslag, titel, författare och illustratör, förutsäga samt definiera svåra ord. Under högläsningen: 

använda strategin att pausa och ställa frågor, göra kopplingar (text-till-text, text-till-värld, text-

till-själv) samt läsa mellan raderna. Efter högläsningen kan elever få återberätta för att utveckla 

läsförståelsen (Santoro et al., 2008, s. 403). 

Ett annat exempel är textstrukturer. Att få undervisning i textstruktur är idealiskt för elever 

i de tidiga årskurserna. Textstrukturer innebär ramar som identifierar viktig information och 

kopplingar mellan idéer i texter. Elevers kännedom om berättande textstrukturer ger elever en 

ram för att diskutera berättelsen och återberätta. Exempelvis kan lärare pausa under en 

högläsning för att låta elever identifiera huvudpersonen samt fördjupa diskussionen genom att 

fråga om hur de kom fram till det. Lärare kan sedan låta elever förutsäga vad de tror kommer 
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att hända i berättelsen och fråga dem varför de gjorde en särskild förutsägelse. Efter 

högläsningen ber lärare elever att förklara om deras förutsägelse stämde eller inte. På det här 

sättet får elever större delaktighet i diskussionerna om texter. När elever har lyssnat på 

berättelsen kan lärare hjälpa elever att diskutera vad som hände först, vad som hände sedan och 

vad som hände i slutet (Santoro et al., 2008, s. 398). 

Ytterligare exempel på lässtrategier som lärare kan använda för att utveckla elevers 

läsförståelse är marking, turning back, annotating, modelling, revoicing och recapping. Dessa 

sex olika lässtrategier kan användas för att hjälpa elever att ta ansvar för sitt tänkande. Marking 

innebär att lärare uppmärksammar elever på något viktigt i texten, bjuder in elever att komma 

med inlägg och ber sedan övriga elever att ta ställning till vad en elev har sagt. Turning back 

innebär att lärare återger elever ansvaret när elever försöker skicka vidare ansvaret för 

tänkandet. Syftet med turning back är att elever ska komma fram till en fördjupad förståelse 

genom att lyssna på sina kamraters inlägg. Annotating innebär att lärare hjälper elever när det 

kanske saknas alltför många tankeled i texten. För att läsningen ska kunna gå vidare kan lärare 

då fylla i underförstådd information. Modelling innebär att lärare modellerar inlärning genom 

att tänka högt, reflektera över det lästa, går framåt och bakåt i texten samt diskutera texten med 

elever. Revoicing används när en elev har svårt att formulera sig. Då kan lärare tolka och 

förklara det som en elev försöker uttrycka. Recapping innebär att både lärare och elever 

sammanfattar, antingen hela texten eller delar av den (Reichenberg och Emanuelsson, 2014, s. 

7). 

Synen på att lära ut lässtrategier är olika. Ness (2011, s. 110) menar att det kan vara 

komplicerat att lära ut lässtrategier men det kan också få konsekvenser när det gäller 

läsförståelse för den fortsatta skolgången om de inte lärs ut. Lässtrategierna bör läras ut redan i 

första klass men det rekommenderas att börja redan i förskolan. Eckeskog (2013, s. 26) menar 

däremot att målet inte är att lära ut lässtrategier och att det inte är av största betydelse att göra 

kopplingar, ställa frågor eller skapa bilder. Lärare kan istället hjälpa elever att bli strategiska 

läsare genom att elever får reflektera över sin läsning och därigenom öka sin förståelse för en 

text. Elever ska vara målmedvetna och tänka medan de läser (Eckeskog, 2013, s. 26).   

 

5.2 Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author (QtA) 

I källorna i litteraturstudien fanns det mycket internationell forskning om metoderna Reciprocal 

Teaching (RT) och Questioning the Author (QtA).  

RT utformades av de amerikanska forskarna Annemarie Palinscar och Anne Brown på 

mitten av 1980-talet. Metoden innebär att läsare förutsäger, ställer frågor, summerar och klargör 
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- fyra lässtrategier som är viktiga för att bygga upp läsförståelse och för att interagera med 

texten. Förutsäga kan till exempel innebära att lärare visar elever framsidan på en bok som de 

ska läsa, samtidigt som lärare frågar elever vad de tror att den handlar om. Ställa frågor är en 

grundläggande strategi i läsning. Att både lärare och elever ställer frågor hjälper elever vidare 

med sitt tänkande, vilket leder till att nya frågor väcks samtidigt som elever utmanas. Summera 

innebär att återberätta vad som hänt i en berättelse. Klargöra innebär att lärare och elever reder 

ut otydligheter, som till exempel händelser som är oklara eller ords betydelse. Grunden för att 

utveckla de fyra lässtrategierna är strukturerade textsamtal (Jönsson, 2007, s. 74, 131, 235; 

Schmidt, 2013, s. 73).  

Det centrala i RT är lärarstyrda övningar där lärare visar elever hur strategierna fungerar 

genom att tänka högt och modellera. Lärare visar då tydligt hur elever kan förutsäga, ställa 

frågor, summera och klargöra det lästa. I denna fas observerar elever och är passiva i sitt 

kognitiva arbete. Att lärare tänker högt och modellerar är viktigt för att elever ska få kunskap 

om hur man tänker när man försöker förstå det man läser. Efter hand blir elever mer och mer 

aktiva då elever får ta över lärarens roll som samtalsledare. Lärarens uppgift blir då att stötta 

den elev som är samtalsledare och vara en bland övriga deltagare i klassen (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014, s. 4).  

QtA (Questioning the Author) innebär att elever skapar mening i texten genom att 

ifrågasätta texten. Tanken med att låta elever ifrågasätta är att uppmärksamma dem på att 

bakom varje text döljer sig en författare. Lärarens uppgift i QtA, liksom i RT, är att leda elever 

genom innehållet i texterna. Syftet med QtA är att elever ska få träna på att bli aktiva och 

medskapande läsare genom att läraren låter dem ställa egna frågor till texten (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014, s. 5).  

RT och QtA har flera likheter. Första likheten är att högläsningen sker stycke för stycke, 

hela texten läses inte i sin helhet. Läraren har förberett högläsningen genom att i förväg dela 

upp texten. Andra likheten är att läraren dominerar mycket i början men ju mer elevers 

metakognitiva färdigheter utvecklas desto mer självständiga och aktiva blir eleverna. Tredje 

likheten är att både RT och QtA grundas i utvecklingspsykologi och fjärde och sista likheten är 

att det gemensamma samtalet är det centrala i både RT och QtA. Den grundläggande tanken 

med de gemensamma samtalen är att de ska fungera som stöd för att elevers metakognitiva 

färdigheter ska utvecklas. Stödet får elever både från läraren och klasskamraterna genom att 

ställa frågor och dela idéer med varandra. På det viset lär sig elever att utveckla sina egna 

metakognitiva färdigheter. Både RT och QtA betonar hur viktigt det är med elevens eget lärande 

(Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 7). Skillnaderna som har uppmärksammats mellan RT 
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och QtA är att RT är mer inriktad på att använda olika strategier medan QtA har större fokus 

på innehållet i texten (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 8).  

Oavsett vilken av metoderna RT eller QtA som används i undervisningen utvecklas elevers 

läsförståelse vilket kan bero på att metoderna har likheter med varandra då både RT och QtA 

bygger på direkta och strukturerade samtal som leds av en lärare (Reichenberg & Emanuelsson, 

2014, s. 14). 

 

5.3 Lärarens roll för att utveckla elevers läsförståelse 

I processen att utveckla elevers läsförståelse har läraren en viktig roll genom att ge elever stöd 

och hjälp, att uppmuntra elever att ställa frågor, att bygga på elevers egna erfarenheter, hjälpa 

elever framåt i texten samt att läsa med inlevelse och entusiasm.  

För att elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att veta hur de ska tänka kring 

texter är det viktigt med trygga och kommunikativa miljöer där lärandet står i fokus. Målet med 

denna stöttning är att elever ska bli självständiga och använda lässtrategier både tillsammans 

med andra och i sin egen läsning av texter (Schmidt, 2013, s. 73). 

Lärare som uppmuntrar elever till att ställa frågor och gör dem nyfikna på att läsa får elever 

som presterar bättre i läsförståelse (Law, 2010, s. 80). Lärare ställer ofta frågor innan 

högläsningen gällande ordens betydelse. Istället ska lärare uppmuntra elever att ställa frågor 

under läsningens gång därför att de kanske redan kan orden, orden har ingen betydelse för 

textens innehåll eller att orden förklaras med hjälp av andra begrepp i texten. Om lärare, före 

högläsningen, lägger mycket tid på att prata om berättelsen och ställa frågor kring texten så 

resulterar det i trötta elever redan innan högläsningen har börjat (Eckeskog, 2013, s. 97–98). 

Däremot rekommenderas att lärare i förväg pratar om delar i texten där elever bland annat kan 

göra förutsägelser och koppla till egna erfarenheter (Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 55). 

Lärare bör bygga mer på elevers egna erfarenheter för att få med elever i läsningen 

(Eckeskog, 2013, s. 58). Lärare ska ställa frågor om texten som kan knytas an till elevers 

verklighet. Detta leder till att det som elever lär sig av en text kan tillämpas i vardagen (Law, 

2010, s. 74–75). Att koppla texter till elevers verklighet bidrar till att utveckla elevers 

läsförståelse (Law, 2010, s. 80). 

Lärare kan hjälpa elever framåt i texten på olika sätt. Lärare kan till exempel visa bilder 

från boken via smartboard för att elever ska lockas in i berättelsen. Eleverna får på detta sätt 

dessutom orden förklarade genom både text och bild (Eckeskog, 2013, s. 99). Lärare hjälper 

även elever framåt i texten genom att förklara att det viktiga i en berättelse händer i början av 

en text och det är där berättelsen startar (Santoro et al., 2008, s. 402).  
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Hur lärare läser högt samt lärares val av text har betydelse för elevers utveckling av 

läsförståelse. Vid högläsning är det viktigt att lärare läser med inlevelse och entusiasm 

(Kraemer et al. s. 173). När lärare läser med inlevelse och med tydlig betoning förstår elever 

vissa ord och begrepp bättre genom att ord och begrepp sätts in i ett sammanhang (Eckeskog, 

2013, s. 107). För att utveckla elevers läsförståelse är det även viktigt att lärare är noggranna 

vid valet av text. Texterna som lärare väljer ut ska baseras på ämnen som är intressanta för 

eleverna och för den åldersgrupp som undervisningen är ämnad för (Santoro et al., s. 399). Det 

ska även vara en variation av olika sorters texter (Eckeskog, 2013, s. 26). 

 

5.4 Högläsningens påverkan på elevers utveckling av läsförståelse  

Analysen visar att sättet att arbeta med högläsning påverkar elevers utveckling av läsförståelse 

på flera olika sätt. För det första får elever som inte lärt sig läsa möjlighet att utveckla 

ordförrådet med hjälp av högläsning. Genom att kombinera högläsning och textbaserade 

diskussioner om ord tillhandahålls sammanhang och möjligheter för elever att börja bygga upp 

ett eget ordförråd (Santoro et al., 2008, s. 398). 

För det andra gynnas elever av högläsning även om de kämpar med avkodning. Elever 

hämmas då inte i lika hög grad av sin långsamma avkodning utan de kan istället lägga sin energi 

på att skapa mening i texten tillsammans med sina klasskamrater (Reichenberg & Emanuelsson, 

2014, s. 14). För yngre elever kan högläsning av en vuxen dessutom medföra att de får ta del 

av fler och längre texter, utan att elever behöver lägga energi på avkodning (Jönsson, 2007, s. 

61). Elever som kämpar med avkodning, eller håller på att lära sig läsa flytande, gynnas av 

högläsning genom att olika lässtrategier lärs ut genom högläsningen (Santoro, Chard, Howard 

& Baker, 2008, s. 396). 

För det tredje ger högläsning möjlighet för elever att skapa mening i texten genom samtal 

och interaktion. Samtal om högläsningens innehåll är därför viktigt.  Högläsning är oftast ett 

fristående och uppskattat inslag i undervisningen men de fördjupade samtalen kring elevers 

tankar om innehållet uteblir (Schmidt, 2013, s. 68). Det är vanligt att lärare använder frågor 

som berör innehållet vid högläsning men frågorna är för det mesta kontrollerande och används 

inte för att föra djupare resonemang om innehållet. Dessutom innebär läsning för många elever 

att läraren läser högt eller att elever läser tyst i en bänkbok vilket innebär att läsningens innehåll 

sällan diskuteras (Schmidt, 2013, s. 75–76). 

 Interaktionen som uppstår kring högläsningen är den avgörande faktorn som leder till att 

stödja elevers utveckling av läsförståelse, det räcker alltså inte att bara läsa högt för elever 

(Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 69). Interaktionen uppstår genom att elever, under 
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högläsningen, uppmuntras till att göra förutsägelser, ställa frågor och diskutera texten 

(Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 54–55). Även samtalet som äger rum efter högläsningen har 

stor betydelse vilket är något som lärare behöver tänka på vid planeringen och förberedandet 

av högläsningstillfället. Noggrann planering av vad som kommer att äga rum innan, under och 

efter högläsningen är dock av stor betydelse för elevers utveckling av läsförståelse. Även när 

det finns olika avsikter för högläsning i klassrummet är detta viktigt. Ibland används högläsning 

med avsikt att låta elever bara lyssna och njuta av en berättelse, utan avbrott i läsningen. Det 

finns säkert tillfällen då högläsning kan användas som njutning för elever, dock måste 

högläsningen noggrant planeras om det ska påverka elevers läsförståelse. Högläsning 

tillsammans med lässtrategier är ett lovande sätt att utveckla elevers läsförståelse (Greene 

Brabham & Lynch-Browns, 2002, s. 473; Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 54–55; Santoro et 

al., 2008, s. 396, 407).  
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6. Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med en metoddiskussion (6.1) kring tillvägagångssättet för 

informationssökningen samt en diskussion av materialanalysen. Därefter diskuteras studiens 

resultat (6.2) kopplat till syfte och frågeställningar, styrdokumenten samt yrkesverksamheten. 

I resultatdiskussionen presenteras även förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Under materialinsamlingen har vi utgått från syftet och de frågeställningar som vår studie skulle 

belysa. Vi valde att fokusera på forskning från år 2002 och framåt för att basera litteraturstudien 

på aktuell forskning då vi menar att skolan är i ständig förändring. Vi valde även att använda 

olika tidsramar i två av söktjänsterna (se kap. 4.1.2) för att minska sökträffarna. En konsekvens 

av att bara fokusera på forskning från 2002 samt att använda olika tidsramar i söktjänsterna kan 

dock vara att vi har gått miste om texter som kunde ha varit relevanta för studien.  

Arbetet har både svagheter och styrkor. En svaghet var att sökningarna i Primo endast 

gjordes med svenska sökord vilket inte gav den bredd vi önskade. För att få en ännu större 

bredd på sökningarna hade engelska ord kunnat användas. En svårighet med de internationella 

artiklarna som vi hittade i ERIC, var att översätta och tolka artiklarna rätt. Ytterligare 

svårigheter var att hitta relevanta vetenskapliga artiklar för årskurserna 1–3. Många av 

artiklarna visade sig gälla de högre årskurserna 6–9. En styrka var att både nationell och 

internationell forskning användes i litteraturstudien. På så sätt gav det oss flera olika synsätt 

inom ämnesområdet. Materialet har gett kunskap om och konkreta exempel på hur lärare kan 

utforma undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse genom högläsning. 

Vi insåg att källor som belyser det negativa med högläsning var svårare att finna eftersom 

de källor vi hittade enbart tog upp högläsningens positiva påverkan. Det innebär därför att fokus 

i studien endast berör högläsningens positiva påverkan.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det är viktigt att elever får använda sig av olika lässtrategier för att 

kunna förstå en texts innehåll samt att lärare behöver variera undervisningen genom att lära ut 

olika lässtrategier (Dobson Scharlach, 2008, s. 21; Ness, 2011, s. 110–111). Detta stämmer väl 

överens med kunskapskraven för både årskurs 1 och 3 som framhåller att elever ska kunna 

använda olika lässtrategier på ett fungerande sätt för att visa på läsförståelse (Skolverket, 2017b, 

s. 258). Som lärare är det viktigt att skapa dessa förutsättningar för eleverna. Genom att göra 
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medvetna val av lässtrategier och undervisningsmetoder bidrar lärare till att elever utvecklar en 

god läsförståelse. Att undervisa om lässtrategier är viktigt för elevers möjligheter att utveckla 

och fördjupa sin läsförståelse (Jönsson, 2007, s. 74; Skolverket, 2017a, s. 10; Taboada & Buehl, 

2012, s. 102–103). Enligt det centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska ska elever 

använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter och i olika samtalssituationer kunna 

lyssna och återberätta en text (Skolverket, 2017b, s. 253). Studien visar att högläsning är ett sätt 

att åstadkomma detta. 

Ur det analyserade materialet framgår att det centrala i både RT och QtA är det 

gemensamma samtalet. I samtalet får elever stöd från både läraren och klasskamraterna genom 

att ställa frågor och dela idéer med varandra (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Med hjälp 

av lärares stöttning kan elever sedan använda strategierna i sin egen läsning. Detta speglar 

tankarna i den proximala utvecklingszonen vilket innebär att lärare genom sampel hjälper 

elever att ta sig an den nya kunskapen på egen hand (Säljö, 2017, s. 260–261). För att alla elever 

ska få möjlighet att delta på lika villkor är det viktigt att elever får lära tillsammans med andra. 

Det är något som lärare behöver ha som utgångspunkt när undervisningen planeras. Studiens 

resultat visar att det är viktigt att lärare uppmuntrar elever till att ställa frågor, vilket också kan 

möjliggöra att elever får lära i samspel med andra. Styrdokumenten framhåller att det är 

tillsammans med andra som kunskap utvecklas samt att undervisningen ska utgå från varje 

enskild elev (Skolverket 2017b, s. 9). Möjlighet till detta samspel erbjuder högläsning och 

därtill kopplade samtal, se kap. 2.5 om den sociokulturella teorin. 

Studiens resultat visar även att lärares främsta roll är att ge elever det stöd och hjälp de 

behöver för att veta hur de ska tänka och förstå texter (Jönsson, 2007, s. 239; Schmidt, 2013, s. 

73). För att lärare ska kunna ge elever stöd och hjälp måste lärare bygga mer på elevers egna 

erfarenheter samt ställa frågor om texten som knyts an till elevers verklighet för att få med 

elever i läsningen och samtalen (Eckeskog, 2013, s. 58; Law, 2010, s. 74–75; Schmidt, 2013, 

s. 265). Detta stämmer väl överens med kunskapskraven då elever ska kunna föra enkla 

resonemang kring framträdande budskap i texter och samtidigt relatera till egna erfarenheter 

(Skolverket, 2017b, s. 258). Att arbetssättet att ställa frågor, som är kopplade till elevers 

verklighet samt deras egna erfarenheter, resulterar i att elever blir mer engagerade i 

högläsningen är något som blev tydligt under våra verksamhetsförlagda utbildningar.  

Eftersom resultatet visar att interaktionen som uppstår kring högläsningen är den avgörande 

faktorn som leder till att stödja elevers utveckling av läsförståelse är det faktum att fördjupade 

samtal kring elevers tankar om innehållet uteblir mycket problematiskt. Detta stämmer väl 

överens med de erfarenheter vi gjort under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och som 
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vikarierande lärare. Eleverna är passiva lyssnare och högläsning är något som för det mesta 

används när det finns tid över. Därför kan studiens resultat anses vara relevant för lärares 

yrkesroll då resultatet ger en bra insyn i hur arbetet med högläsning påverkar elevers 

läsförståelseutveckling. 

Sammanfattningsvis finns det, enligt didaktisk forskning, många fördelar med högläsning. 

Fördelar som nämns är att högläsning förbättrar elevers läsförståelse och ökar deras 

språkutveckling. Andra fördelar är att det uppmuntrar elever till eget läsande, förbättrar elevers 

ordförråd och deras förmåga att lyssna, förstå och minnas berättelser. Ytterligare fördelar som 

nämns är att högläsning gynnar elever som kämpar med avkodning. Elever kan istället lägga 

sin energi på att skapa mening i texten genom samtal och interaktion tillsammans med sina 

klasskamrater (Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 54–55; Jönsson, 2007, s. 61–62; Kraemer et 

al., 2012, s. 172–174; Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 14; Santoro et al., 2008, s. 396;). 

En slutsats av resultatet är att eftersom högläsning ger alla elever möjlighet att delta oavsett 

ålder och läsförmåga och kan leda till att skapa gemensamma upplevelser, borde högläsning i 

skolan vara mer prioriterad, genomföras kontinuerligt och med ett tydligt syfte.  

Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att både studera hur lärare faktiskt arbetar 

med högläsning och lässtrategier och hur detta utvecklar elevers läsförståelse samt att intervjua 

lärare om deras val av metoder och strategier i undervisningen. Resultatet skulle kunna ge ett 

kunskapsbidrag kring högläsning och eventuellt bidra till en jämförelse mellan lärares arbetssätt 

och vad som lyfts fram i forskning på området. Utifrån studiens resultat skulle det även vara 

intressant att studera om och i så fall hur RT och QtA används i svenska skolor. Kan högläsning 

få en given plats i undervisningen?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

7. Referenser 

Dobson Scharlach, T. (2008). START Comprehending: Students and Teachers Actively 

Reading Text. Reading Teacher, 62(1), 20–31. doi: 10.1598/RT.62.1.3 

 

Eckeskog, H. (2013). Varför knackar han inte bara på?: en studie om arbete med läsförståelse 

i åk 1-2, (Licentiatavhandling, Umeå universitet, Institutionen för språkstudier).  

 

Fast, C. (2016). Inbillningskraftens betydelse för barns läs och skrivutveckling. I K. Jönsson 

(Red.), Bygga broar och öppna dörrar (s. 39–63). Stockholm: Liber. 

 

Greene Brabham, E., & Lynch-Brown, C. (2002). Effects of teachers´ reading-aloud styles on 

vocabulary acquisition and comprehension of students in the early grades. Journal of 

Educational Psychology, 94(3), 465-473. doi: 10.1037/0022-0663.94.3.465 

 

Hadjioannou, H., & 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  

 

Herrlin, K., & Lundberg, I. (2014). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F–3.  

Malmö: Malmö högskola. Tillgänglig: 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4089/?sequence=1  

 

Kraemer, L., McCabe, P., & Sinatra, R. (2012). The Effects of Read-Alouds of Expository Text 

on First Graders' Listening Comprehension and Book Choice. Literacy Research and 

Instruction, 51(2), 165-178. doi: 10.1080/19388071.2011.557471  

 

Law, Y-K. (2010). The role of teachers’ cognitive support in motivating young Hong Kong 

Chinese children to read and enhancing reading comprehension. Teaching and Teacher 

Education, 27, 73–84. doi: 10.1016/j.tate.2010.07.004  

 



 20 

Ness, M. (2011). Explicit Reading Comprehension Instruction in Elementary Classrooms: 

Teacher Use of Reading Comprehension Strategies. Journal of Research in Childhood 

Education, 25(1), 98-117. doi: 10.1080/02568543.2010.531076 

 

Reichenberg, M., & Emanuelsson, B.-M. (2014). Elever i årskurs 3 läser och samtalar om 

texter: En interventionsstudie. Acta Didactica Norge, 8(1), 1–17. Hämtad från  

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1103  

 

Santoro, L. E., Chard, D. J., Howard, L., & Baker, S. K. (2008). Making the very most of 

classroom read-aloud to promote comprehension and vocabulary. The reading teacher. 61(5). 

396–408 doi: 10.1598/RT.61.5.4  

 

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån som läser. Barns menings- och identitetsskapande genom 

texter. Örebro: Örebro universitet. Tillgänglig: http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf 

 

Skolverket. (2012). PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverkets rapport nr 381. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2941.pdf%3Fk%3D2941 

 

Skolverket. (2016). Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? Stockholm: 

Skolverket. 

Hämtad från: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3694.pdf%3Fk%3D3694 

 

Skolverket. (2017a). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808 

 

Skolverket. (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2017 (4., kompletterade uppl.) Stockholm: Skolverket. 

 



 21 

Skolverket. (2017c) PIRLS 2016: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. (Rapport 463). Hämtad från: HYPs://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3868 

 

Stensson, B. (2006). Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: 

Daidalos. 

 

Säljö, R. (2017). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U. P Lundgren., R. Säljö., 

& C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 203–264). Stockholm: 

Natur & Kultur.  

 

Taboada, A., & Buehl, M. (2012). Teachers’ conceptions of reading comprehension and 

motivation to read. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(1), 101–122. doi: 

10.1080/13540602.2011.622559 

 

Westlund, B. (2015). Textsamtalets förutsättningar och möjligheter. Stockholm: Skolverket. 

Hämtad från: https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/000_Samtal-om-

text/Del_02/material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M0_gr_02A_01_textsamtalets-

forutsattningar. 



 1 

Bilaga 1. 

 

Författare 

Titel  

Publikationstyp 

Tidskrift 

Publikationsår  

Land  

Databas 

 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Resultat 

Dobson Scharlach, T. 

 

START Comprehending: 

Students and Teachers 

Actively Reading Text. 

 

Tidskriftsartikel 

 

Reading Teacher 

 

2008 

 

USA 

Syftet med studien var att 

bestämma effektiviteten 

av en instruktionsram 

som utformades för att 

modellera och bygga upp 

användningen av 

metakognitiva 

läsförståelsestrategier.  

 

 

Målet med studien var att 

utforma en 

instruktionsram för 

läsförståelseinstruktioner 

och hur man själv som 

Interventionsstudie 

 

5 lärare, 81 elever i årskurs 5, som 

delades in i tre grupper. 

 

Det gjordes ett för- och eftertest.  

 

De tre grupperna (kontrollgrupp, 

ST-grupp, START-grupp) 

genomgick olika 

undervisningsformer.  

De elever som ingick i START-gruppen ökade 

sina läsförståelsekunskaper märkbart i 

jämförelse med de andra två grupperna. I 

START-gruppen använde läraren högläsningen 

till att modellera mellan åtta olika 

läsförståelsestrategier.  



 2 

 

ERIC 

lärare kan använda sig av 

olika strategier. 

Eckeskog H. 

 

Varför knackar han inte 

bara på? En studie om 

arbete med läsförståelse i 

åk 1–2. 

 

Licentiatavhandling 

 

Umeå universitet,  

Institutionen för 

språkstudier  

 

2013 

 

Sverige 

 

SwePub 

Syftet med studien var att 

ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv följa några 

lärare som med Lgr 11 

som utgångspunkt 

bestämt sig för att 

utveckla arbetet med 

läsförståelse i åk 1–2 för 

att uppnå målen i åk 3. 

Syftet var även att belysa 

vilken eventuell 

påverkan ett sådant 

arbete kan få på barnens 

läsförståelse och 

motivation för läsning.  

 

Etnografisk studie.  

I studien deltog 5 lärare i 

årskurserna 1–2. 

 

Observationer och intervjuer 

gjordes i studien och loggböcker 

fördes av lärarna. 

 

Lärarna ansåg att de arbetar med läsförståelse 

när de har högläsning för eleverna och menar att 

eleverna ska lära sig att använda strategierna vid 

sin egen läsning. Arbetet med 

läsförståelsestrategierna skedde mestadels i hel 

eller halvklass. Arbetet med texterna ledde till en 

process där eleverna deltog tillsammans med 

läraren genom att samtal och associera.  

Green, B, E., Lynch-

Brown, C. 

 

Syftet med studien var att 

a) undersöka hur elever 

läste i större grupper i 

jämförelse med mindre 

I studien ingick fem olika skolor. 

117 elever i årskurs 1 och 129 

elever i årskurs 3. 

 

Resultatet visar att högläsning med en 

efterföljande diskussion var mer effektivt för 

elevernas sociala samspel, ordförråd, förmåga 



 3 

Effects of teachers 

reading-aloud styles on 

vocabulary acquisition and 

comprehension of students 

in the early elementary 

school. 

 

Tidskriftsartikel 

Journal of Educational 

Psychology. 

 

2002 

 

USA 

 

ProQuest 

grupper, b) hur elever 

hanterade tre olika 

högläsningsformer c) 

skillnaderna på 

ordförrådet och 

förståelsen hos årskurs 1 

respektive årskurs 3 när 

läraren läste högt ur två 

olika böcker.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

att skapa egna meningar än om de ”bara” skulle 

läst en bok utan att diskutera den.    

Hadjioannou, X., & 

Loizou, E. 

 

Talking About Books with 

Young Children: 

Analyzing the Discursive 

Nature of One-to-One 

Booktalks 

 

Tidskriftsartikel 

Syftet var att undersöka 

den diskursiva karaktären 

i boksamtal mellan en 

elev och en blivande 

lärare och samtidigt 

granska responsen under 

boksamtal. 

Studien var en kvalitativ en-till-en-

studie om boksamtal mellan elever 

och blivande lärare. Deltagarna 

bestod av 89 elever som gick i 

första klass och var 6-7 år samt 89 

lärarstudenter. Tre olika typer av 

boksamtal presenterades i studien 

och jämfördes med likheter och 

skillnader.  

Resultaten visar att av de tre olika typerna av 

boksamtal var det äkta boksamtalet (true 

booktalk) det som var mest gynnande för 

eleverna i årskurs 1. Det var genom denna typ 

av boksamtal som eleverna fick möjlighet att 

uttrycka sina tolkningar och upplevelser. Alla 

arbetade tillsammans i tänkandet och försökte 

förstå boken genom funderingar, utforskningar 

och kopplingar. 



 4 

 

Early Education & 

Development 

 

2011 

 

USA 

 

PsycINFO 

Jönsson, K. 

 

Litteraturarbetets 

möjligheter: en studie av 

barns läsning i årskurs F-3. 

 

Doktorsavhandling 

 

Malmö högskola, Malmö 

studies in educational 

sciences  

 

2007 

 

Sverige 

Avhandlingens syfte var 

att få kunskap om 

möjligheter och 

begränsningar i 

användningen av några 

av de 

litteraturpedagogiska 

redskap som ingår i 

litteraturarbetet i årskurs 

F–3. Ett annat viktigt 

syfte var att undersöka 

förutsättningarna för 

elevers byggande av 

föreställningsvärldar 

under läsarbetet. 

Undervisningen syftade 

till att skapa 

förutsättningar för 

eleverna att bli deltagare 

Etnografisk klassrumsstudie.  

 

En klass på 24 elever studerades 

under en tid av 4 år. Eleverna var 6 

år när studien började och den 

fortsatte till att de blev 9 år.  

 

 

 

Studien visar att elever arbetade med att bygga 

föreställningsvärldar. Eleverna använde sig av 

olika lässtrategier i sitt förståelsearbete och 

uttryckte detta genom lek, gester och rörelser 

och i bilder och andra estetiska uttryck.  

 

Läraren själv fungerade dessutom som en viktig 

stödperson vars främsta uppgift var att vara en 

samarbetspartner och inte någon som värderade 

elevernas arbete. Läraren kan hjälpa barn att på 

olika sätt närma sig texter.  

 



 5 

 

SwePub 

och medskapare i en 

läsargemenskap med 

fokus på läsning av 

skönlitteratur. Studien 

avsåg också att ge en bild 

av yngre elevers läsning 

av skönlitteratur i skolan.  

 

Kraemer, L., McCabe, P., 

& Sinatra, R 

 

The Effects of Read-

Alouds of Expository Text 

on First Graders' Listening 

Comprehension and Book 

Choice. 

 

Tidskriftsartikel 

 

Literacy Research and 

Instruction 

 

2012 

 

USA 

 

Syftet med studien var att 

bestämma om elever i 

årskurs 1 själva väljer 

faktatexter före 

skönlitteratur efter 

läraren läst en 

högläsningsbok och 

vilken bok de sedan 

väljer att läsa när de ska 

läsa på egen hand. 

I studien deltog fyra klasser med 

totalt 77 elever i årskurs 1.  

Elever som lyssnade till faktatexter fick bättre 

resultat gällande hörförståelse än de som 

lyssnade på skönlitterär text. Eleverna föredrog 

sedan även att läsa faktatexter före skönlitterära 

texter.  
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ERIC 

Law, Y-K. 

 

The role of teachers’ 

cognitive support in 

motivating young Hong 

Kong Chinese children to 

read and enhancing 

reading comprehension 

 

Tidskriftsartikel 

 

Teaching and Teacher 

Education 

 

2010 

 

Kina 

 

PRIMO 

Syftet med studien var att 

undersöka hur lärares 

undervisningsmetoder 

var relaterade till elevers 

motivation och 

läsförståelse i årskurs 2. 

Deltagarna i studien var 35 lärare 

och deras 1056 elever i årskurs 2 

från 11 skolor. Alla lärare fick 

samma instruktioner och arbetade 

med samma text. Sedan filmades 

varje lärares lektioner. I början av 

studien fick eleverna göra ett 

läsförståelsetest för att mäta deras 

läsförståelseförmåga. Eleverna fick 

även svara på frågor angående 

deras inre och yttre motivation när 

det gäller läsning samt deras 

uppfattning om sina lärares 

undervisningsmetoder i 

klassrummet. Genom observationer 

mättes lärarnas olika strategier för 

att stödja elevernas läsning.  

Resultatet visar att om lärarna gav eleverna mer 

kognitivt stöd och använde mer motiverande 

undervisningsmetoder utvecklades elevernas 

läsförståelse bättre. Resultatet visade även att 

en lärare som stimulerade sina elevers 

nyfikenhet om läsmaterialet, gav dem 

utmanande men uppnåeliga uppgifter, kopplade 

texterna till elevernas verklighet och gav 

eleverna självständighet i deltagande i 

klassrumsaktiviteter utvecklade också elevernas 

läsförståelse bättre. 

Ness, M. 

 

Explicit Reading 

Comprehension 

Instruction in Elementary 

Syftet med denna 

observationsstudie var att 

identifiera mängden av 

läsförståelseinstruktioner 

i grundskolan. Ytterligare 

ett mål var att avgöra 

Observationsstudie. 

Studien varade mellan åren 2008–

2009 och observerades av två 

forskare varav den ena är studiens 

Resultatet av studien visar att undervisning av 

läsförståelsestrategier i grundskolan hade ökat i 

jämförelse med studier gjorda 1978–1979. 

Studien visade också att lärare i årskurserna 1 

och 2 undervisade om läsförståelsestrategierna 

mycket mer än lärare i årskurs 3.  
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Classrooms: Teacher Use 

of Reading 

Comprehension Strategies. 

 

Tidskriftsartikel 

 

Journal of Research in 

Childhood Education 

 

2011 

 

USA 

 

ERIC 

vilka lässtrategier som 

användes mest av läraren 

i klassrummen.    

författare och den andra en 

doktorand.  

Två skolor observerades i 

årskurserna 1–5,  

10 lärare/skola. På den ena skolan 

observerades 429 elever och på den 

andra 427 elever. 

 

Fokus låg på att observera lärarnas 

val av undervisning gällande 

frekvent explicit 

läsförståelseinstruktioner.  

 

Lärare behövde också ha mer variation i de 

strategier de undervisade i. Lärare undervisade 

en eller ett fåtal strategier i taget. De vanligaste 

strategierna som användes var att ställa frågor, 

förutsäga, summera och koppla till egna 

erfarenheter. 

Reichenberg, M. & 

Emanuelsson, B-M. 

 

Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie. 

 

Tidskriftsartikel 

 

Acta Didactica Norge, 8(1) 

Syftet med studien var att 

utvärdera två metoder för 

läsförståelse, Reciprocal 

Teaching (RT) och 

Questioning the Author 

(QtA). 

I studien deltog 71 elever från fyra 

klasser i årskurs 3 samt fyra lärare. 

Interventionen utfördes i tre steg. 

Steg 1 testade elevernas 

avkodningsförmåga och 

läsförståelse genom olika tester. 

Steg 2 innehöll själva 

läsinterventionen där eleverna fick 

ha textsamtal i grupp fyra gånger 

per vecka i åtta veckor. Hälften av 

eleverna tränade efter RT och den 

andra hälften efter QtA. Steg 3 

avslutade studien med ett test. 

Resultaten visar att elevernas läsförståelse 

ökade avsevärt oavsett vilken metod som 

användes. Vidare visade resultaten att den ena 

metoden inte var bättre än den andra vilket 

kunde bero på att metoderna hade likheter med 

varandra: båda byggde på direkta, strukturerade 

samtal som var ledda av en lärare.    
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https://www.journals.uio.n

o/index.php/adno/article/vi

ew/1103 

 

2014 

 

Sverige 

 

PRIMO 

Santoro, L. E., Chard, D. 

J., Howard, L., & Baker, 

S. K. 

 

Making the very most of 

classroom read-aloud to 

promote comprehension 

och vocabulary. 

 

Tidskriftsartikel 

 

The Reading Teacher 

 

2008 

 

Syftet var att undersöka 

om läraren kunde finna 

sätt att låta högläsningen 

fungera som njutning 

samtidigt som läraren 

integrerade målmedvetna 

instruktioner. Samtidigt 

studerades hur specifika 

instruktioner vid 

högläsning kunde 

förbättra elevers 

läsförståelse, lässtrategier 

och ordförråd. 

I undersökningen deltog 24 elever. 

Lektioner utformades med fokus på 

högläsning, läsförståelse och 

lässtrategier. Jämförelse gjordes 

mellan två grupper där den ena 

gruppen fick arbeta enligt de 

utformade lektionerna och den 

andra gruppen fick arbeta efter 

lärarens egen procedur och 

högläsningstext.  

Resultaten visar att de elever som arbetade efter 

de utformade lektionerna visade bättre 

förståelse för texters innehåll. Ordförrådet blev 

också bättre för dessa elever vilket gjorde att de 

kunde föra djupare diskussioner kring 

innehållet i texterna. Resultatet visade även att 

högläsning är perfekt tillfälle för eleverna att 

bygga förståelse. 
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USA 

 

PRIMO 

Schmidt, C. 

 

Att bli en sån' som läser: 

Barns menings- och 

identitetsskapande genom 

texter 

 

Doktorsavhandling 

 

Örebro universitet, School 

of Humanities, Education 

and Social Sciences 

 

2013 

 

Sverige 

 

PRIMO  

Syftet var att kartlägga 

vilka texter som barn 

mötte och använde i och 

utanför skolan samt 

undersöka vilka villkor 

och möjligheter som de 

textorienterade 

aktiviteterna innebar för 

elevernas menings- och 

identitetsskapande samt 

deras skriftspråkliga 

lärande. 

I undersökningen deltog nio elever 

från det att de gick i årskurs 3 till 

och med årskurs 5. Studien var en 

kvalitativ studie och utgick från 

etnografiskt fältarbete med 

observationer i elevernas vardag, 

både i och utanför skolan.  

Resultaten visar att elevernas textaktiviteter 

skiljer sig åt i och utanför skolan. I skolan 

mötte eleverna oftast texter i tryckt form medan 

texterna eleverna mötte utanför skolan oftast 

var multimodala och multimediala. De 

textorienterande aktiviteterna som eleverna 

mötte i skolan innebar oftast att läraren höll i 

genomgångar varefter eleverna fick arbeta 

individuellt med texters uppbyggnad, 

textproduktion och förståelse för texter. 

Elevernas textorienterade aktiviteter utanför 

skolan var mer kopplat till personliga intressen.    

Taboada, A. & Buehl, M. 

 

Syftet med studien var att 

jämföra lärares 

uppfattning om 

läsförståelse och 

Fallstudie (vetenskaplig studie av 

ett enskilt fall). 

 

Båda grupperna av lärare hade liknande synsätt 

på läsförståelse men skilde sig åt när det kom 

till vilka instruktionsmetoder som skulle 

användas för att stödja läsförståelse. Skillnader 
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Teachers’ conceptions of 

reading comprehension 

and motivation to read.  

 

Tidskriftsartikel 

 

Teachers and Teaching: 

Theory and Practice 

 

2012 

 

USA 

 

ERIC 

motivation i USA och 

Argentina.  

 

 

21 lärare från USA och 23 från 

Argentina. 

uppstod också för vilka uppfattningar av 

motivation och övningar som skulle användas 

för att stödja elevernas motivation att läsa. 
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