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Högläsning som metod kan utnyttjas på olika sätt men hur ska den på bästa sätt användas om 
elever ska ges möjlighet till att utveckla sina läs- och skrivkunskaper i grundskolans tidigare 
år? Denna litteraturstudie beskriver, förklarar och redogör för högläsningens påverkan på yngre 
elevers språkutveckling. Syftet var att studera hur högläsning tillsammans med samtal och 
skriftliga processer kan bidra till att stärka elevers läs- och skrivkunskaper i årskurs F-3. 

Studien grundar sig på informationssökningar där både nationella och internationella 
vetenskapliga texter med relevant innehåll jämförts och analyserats. Studien baseras på böcker, 
antologier, tidskrifter, artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. De 
vetenskapliga texterna är granskade efter författare, publikationstyp, år och relevans. Resultatet 
i studien visar att yngre elevers läs- och skrivkunskaper utvecklas genom högläsning, men då 
genom att olika aktiviteter inkluderas i samband med högläsningen. Dessa aktiviteter är olika 
skrivprocesser och samtal kring innehållet i det lästa. Sammanfattningsvis är högläsning en 
effektiv metod att utnyttja för att utveckla elevers språkkunskaper. 
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 Inledning 

I läroplanen för årskurs 1-3 nämns inte högläsning som en språklig aktivitet för att främja 
elevers språkkunskaper. Studerar man istället förskoleklassens kommentarmaterial beskrivs 
högläsning i syfte att främja utvecklingen av elevers ordförråd och läsförståelse.  Detta ska ske 
genom att läraren ställer relevanta frågor om innehållet till eleverna. I förskoleklassen ska 
högläsning gynna elevers förståelse av varför man läser och skriver, vilket sedan kan 
uppmuntra dem till att börja skriva och läsa självständigt (Skolverket, 2016b). En progression 
i det centrala innehållet råder från årskurs 1 till 9, vilket innebär att det obligatoriska innehållet 
vidgas och fördjupas ju äldre eleverna blir (Skolverket, u.å). Från förskoleklassen och uppåt 

råder dock ingen progression om högläsning och begreppet försvinner från läroplanen för 
grundskolan.  

Utifrån våra egna erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar användes 
högläsningen för att lugna ner elever eller för att fylla ut tid från en annan lektion.  Vi upptäckte 
aldrig att högläsningen bidrog till elevernas lärande, eftersom varken fördjupade samtal om 
textinnehållet eller ord och begrepp diskuterades. Vi sitter på minnen från barndomen när en 
vuxen med spänning läste en saga eller en berättelse högt. Man lutade sig tillbaka på stolen för 
att aktivt fånga upp den vuxnas ord, men när sagan eller berättelsen var slut slogs boken igen. 
Våra tankar kring detta väcktes och fick oss att fundera över om det är den rollen som 
högläsningen har i klassrummet idag också. Från tidigare kurser i vår utbildning har vi 
nämligen fått kunskap om att högläsning kan ha positiva effekter på barns språkutveckling. 
Våra erfarenheter av teori och praktik går inte ihop och därför väcktes vår nyfikenhet om hur 

högläsningen kan utnyttjas på ett sätt där den främjar elevers läs- och skrivkunskaper i årskurs 
F–3.  

I PIRLS 2011 mäts läsförmågan i ett internationellt perspektiv i årkurs 4. I En studie från 2011 
fick lärare svara på hur ofta de använde högläsning i klassrummet. Resultatet visade att 
samtliga svenska elever i årkurs 4 får lyssna till högläsning någon gång i veckan (Skolverket, 
2012). I PIRLS studien 2016 visar resultatet, precis som i PIRLS studien 2011 att lärare 
undervisar elever i helklass när det kommer till läsning (Skolverket, 2016). PIRLS står för 
progress in international reading literacy study och mäter elevers läsförmåga i årskurs 4, men 
hur används högläsning i grundskolans tidigare år för att främja elevers språkutveckling?  

Våra tankar som beskrivs här ovan ledde till denna litteraturstudie. Studien grundar sig på olika 
vetenskapliga texter som behandlar ett relevant innehåll utifrån uppsatsen syfte och 
frågeställning.   
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 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur elever i förskoleklassen fram till och med årskurs 3 kan 
ges möjlighet att utveckla både det muntliga och det skriftliga språket genom högläsning. Då 
menas högläsning i samband med varierade arbetsformer. Med varierade arbetsformer avses 
aktiviteter som används inom högläsning för att främja elevers språkutveckling, såsom samtal 
och skriftliga processer.  

• Vad säger forskningen om högläsning som metod för att utveckla elevers läs- och 

skrivkunskaper i årskurs F-3?  
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 Ämnesdidaktiska begrepp  

Repertoarer: McCormick (1994, s, 70, 76, 84) beskriver begreppet repertoarer som ett 
samspel som finns mellan en text och en läsare. Samspelet mellan läsaren och texten skapar 
betydelse och innebörd. Hon beskriver repertoarer med olika benämningar och menar att både 
texten och läsaren sitter på allmänna och litterära repertoarer. De allmänna repertoarerna 
omfattar till exempel värderingar, idéer och normer för både läsaren och texten. De litterära 
repertoarerna för texten omfattar exempelvis mönster och karaktärisering. Läsarens litterära 
repertoarer omfattar läsarens egna erfarenheter och kunskaper om tidigare litteraturer.  

Dekontextualiserat språk: Det skriftliga språket används inte på samma sätt som det muntliga 
språket och det muntliga språket används inte på samma sätt som det skriftliga språket. 
Skriftliga texter är oftast oberoende av de sammanhang som de skrivs och läses i. Ett begrepp 
för detta är att texter är dekontextualiserade. Som skribent måste man vara medveten om 
mottagarna av texten, vilka reaktioner som skulle kunna uppstå i samband med läsningen av 
texten. Som läsare får man däremot själv skapa inre bilder av texter som man läser. En 
betydelsefull aspekt i utveckling av läs- och skrivförmågan är att kunna använda sig av olika 
strategier som innebär att man rör sig i texter på olika sätt. Det kan handla om en förmåga som 
innebär att man försöker skapa en förståelse i vad som händer senare utifrån det man redan vet 
om det lästa eller skrivna för att utveckla sitt eget skrivande. Det kan också handla om att 
använda egna upplevelser och erfarenheter för att koppla ihop det med textinnehållet. Dessa 
strategier som går att använda sig av för att röra sig i texter är exempel på dekontextualiserad 
läsning och skrivning. Textrörligheten hos elever kan utvecklas genom att de tillsammans med 

andra får möjlighet att skriva och läsa vilket kan utveckla förmågan att bruka ett mer 
dekontextualiserat språk (Liberg, 2007, s. 26, 28-29). 

Fonem: Fonem är ett så kallat språkljud och kan representera både ett vokalljud och 
konsonantljud. Alla termer, alltså både bokstäver och ord består av ett eller flera fonem. Fonem 
är den minsta betydelseskiljande enhet i språket (Wengelin och Nilholm, 2013, s. 13)    
Grafem: Grafem är skriftspråket minsta betydelseskiljande enhet som till exempel bokstäverna 
(Wengelin och Nilholm, 2013, s. 14).  

Metaspråklig förmåga:  Liberg (2010, s. 2) menar att det finns vissa aspekter som en person 
måste tillhandahålla sig för att kunna lyckas med sitt läsande och skrivande. En av dessa 
aspekter är att utveckla den metaspråkliga förmågan som innebär att vara fonologiskt medveten 
och ha kännedom om fonem och grafem samt ha kunskap om hur texter är uppbyggda och 
konstruerade.  
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 Bakgrund  

I bakgrunden 4.1 beskrivs hur det muntliga berättandet har format människans historia fram 
tills begreppet högläsning tog plats i hem och skola. Under 4.2 förklaras begreppet högläsning. 
4.3 beskriver det sociokulturella perspektivets innebörd, medan 4.4 beskriver och förklarar 
samtalets betydelse om textinnehållet vid högläsning. Under 4.5 beskrivs Langers fem olika 
faser om föreställningsvärldar och i 4.6 beskrivs det generella med läs- och skrivinlärningen. 
Det sista stycket i bakgrunden beskriver styrdokumenten i relation till syfte och 
forskningsfråga.  

4.1  Historia - från berättelsen till högläsningen 

Människans historia har formats av olika slags berättelser som har funnits som stöd för att 
förena människor i olika situationer. Vardagssagor, livsberättelser, rimsagor och folksagor går 
under benämningen berättelser och några av dessa har sitt ursprung långt tillbaka i det förflutna. 
Redan Ca 4000 år före Kristus kan man hitta nedskrivna sagor från Egypten. Under vissa 
perioder då människors tillvaro varit utsatt har berättelser visat sig varit extra betydelsefulla. 
Beroende på i vilken situation människor befunnit sig i formades berättelserna därefter. I 
slavförhållandena i sydstaterna i Amerika skapade människor olika berättelser om 
övernaturliga djur som visade sig ha karakteristiska drag för att övervinna de starkare djuren. 
Berättelserna uppmuntrade, styrkte och gav människor makt och sågs därför som en fara under 
vissa tider i historien vilket resulterade i att många böcker brändes och förstördes. Men 

människorna var listiga och innan böckerna förstördes lästes de flitigt för att memorera dess 
innehåll, därefter träffades de i grupper för att berätta för varandra (Fast, 2001, s 7–8, 10, 43-
44). Under 1700-talet betraktades sagor som en negativ påverkan och ansågs som farlig för 
barns fantasi (Fast, 2001 s. 11). Anledningen var att barn inte skulle skrämmas upp av sagornas 
innehåll, eftersom de istället skulle fokusera på att lagra nyttig information och kunskap. Det 
var inte förrän i början av 1800-talet som sagorna uppmärksammades på ett annat sätt och nu 
betraktades som nyttiga för barns fantasi (Lindö, 1986, s. 15–16). Under 1700 - och 1800-talet 
infann sig läsningen i medelklassfamiljerna. När sagor och litteratur började prägla barns liv  
var det fadern i familjen som läste högt för barnen och kvinnorna. När synen på barnen 
förändrades växte och offentliggjordes fler barnböcker och högläsningen tog plats i 
barnkammaren. När detta hände var det modern i familjen som tog sig an högläsningen och 
samtidigt blev högläsningen samhällelig och fördes in i skolan för de yngre barnen (Pramling, 
Asplund Carlsson, Klerfelt, 1993, s. 27).   
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4.2 Högläsning  

I Nationalencyklopedin (1996) beskrivs begreppet högläsning att läsa en text högt för åhörare. 
I SAOB:s artikel om kommunikation, (tryckår 1932) förklaras begreppet högläsning som 
handlingen att läsa högt och syftet är att bjuda sina gäster på en road stund. Körling (2012) 
skriver att högläsning handlar om att dela en gemensam upplevelse med någon annan kring en 
text. Enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s.17) är högläsning en stund av närhet 
där dialoger och gemenskap är beståndsdelar som befinner sig i fokus.  

Databasen ERIC:s Thesaurus definierar ”reading aloud to others” som ”reading aloud for the 
sake of the listener’s well-being (e.g., to inform or entertain the listener or audience, to develop 
his/her/their appreciation of literature or reading readiness, etc.)”. Där rekommenderas orden 
’’Oral Reading” som sökord när ”… the purpose of reading aloud is to develop or diagnose the 
reader’s language skills)” (Reading aloud to others, u.å.). 

4.3 Sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotskij utvecklade teorier som har haft ett stort inflytande i den svenska skolan (Edberg, 
2017, s. 55). Han såg att människans språkliga lärande utvecklades tillsammans med den 
kulturella, sociala och den historiska samhörigheten. Språkutvecklingen påverkas av många 
olika omständigheter och förhållanden och kan bero på såväl det biologiska som det sociala. I 
det sociokulturella perspektivet fungerar språket som ett redskap och har en stor betydelse för 
hur det ska fungera i våra relationer till andra människor i det dagliga samhället (Svensson, 
2009, s. 38–39).  

Säljö, Lundgren & Liberg (2014, s. 253- 254,  260) skriver att Vygotskij ser det sociokulturella 
perspektivet som en del av människans inlärning. Den omfattar människans sätt att ta sig an 
information och kunskap, det kan handla om att lära sig läsa, skriva eller reda ut olika slags 

problem. Vygotskij använde sig av begreppet mediering som innebär att människan tar hjälp 
av medel för att kunna förstå sin omgivning. Dessa medel innebär att människan använder sig 
av både språkliga och materiella medel. Han ser språket som ett medel som hjälper människan 
att kommunicera och uttrycka sig, i syfte att skapa en förståelse för omvärlden. Det är utifrån 
kommunikation med andra som vi formas som tänkande människor. Enligt Vygotskij är 
människan under ständig utveckling, där kunskaper hela tiden tillägnas. Begreppet i den 
närmaste proximala utvecklingszonerna ser lärandet som ett ständigt pågående 
händelseförlopp. När en människa ska lära sig något nytt behöver exempelvis eleven en lärare 
som instruerar, stöttar och vägleder eleven till lärandet. Det sociokulturella perspektivet ser 
detta som en interaktion och lärande.  
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4.4 Samtal om textinnehåll i högläsning 

Brink (2016) beskriver att samtal skapar utrymme för att tänka tillsammans med andra, i mer 
komplicerade banor. Effekten av att gemensamt samtala om en boks innehåll är enligt Brink 
(2016) en betydelsefull beståndsdel, eftersom innehållet av texten berörs gemensamt. Samtalen 
kan då underlätta vanliga problem som kan förekomma kring förståelsen och tolkningar om 
texter. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s. 19) skriver att skriftspråket och innehållet 
i text uppmärksammas och synliggörs med samtal i en lässituation. Vidare menar Brink (2016) 

att en fördel i att samtala om böcker är att man får möjlighet att få syn på sådant om innehållet 
som man inte själv lyckats uppmärksamma. Samtalen kan därför leda till andra synvinklar och 
perspektiv på innehållet som man tidigare inte upptäckt. Läsförståelsen är också en viktig 
aspekt som tillkommer i samband med boksamtalen, eftersom samtalen skapar förutsättningar 
att studera både uppbyggnad, mönster och stildrag. 

4.5 Föreställningsvärldar 

Langer (2017) beskriver olika faser som innebär att man bygger upp olika föreställningsvärldar 
över en viss tid. Denna textvärld utvecklas hela tiden och ju mer man läser desto mer 
information får man om texten.  

Den första fasen innebär att man skaffar information av de ledtrådar som man får i början av 
en text. I denna fas är man fortfarande ”utanför” sin föreställningsvärld och här utvecklas ens 
egna erfarenheter som är kopplade till händelser och eget kunnande. I fas två relaterar man 
oftast till textinnehållet för att sedan koppla ihop det med ens egna känslor och kunskaper i 
livet. Man fyller då ut föreställningsvärldarna men är öppen för förändringar. I den tredje fasen 
innebär det att man tar ett steg tillbaka och använder sig av egna uppfattningar av boken för att 
utveckla kunskaper och erfarenheter. I denna fas kan man se över och relatera till sig själv i 
både värderingar och åsikter. Den fjärde fasen handlar om att ta avstånd till 
föreställningsvärldarna för att reflektera och analysera den värld de byggts upp av. Här kan 
man då se över textens struktur och textens antagande. Man kan då bli kritiker och reflektera 
över spänningen i boken till sitt egna liv. Den sista fasen handlar om att man byggt upp en 
välförsedd föreställningsvärld med kritiska aspekter och kunskaper. Nu är man redo att ta in 

nya kunskaper för att bygga upp en ny föreställningsvärld (Langer, 2017).  
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4.6 Läs- och Skrivinlärning 

Wengelin och Nilholm (2013) skriver att ett sätt att tillägna sig läskunskaper på är att skapa 
förståelse och kunskaper om ordavkodning vilket innebär igenkänning av skriftspråket. De 
anser att en viktig aspekt i detta är att läsaren har förståelse för bokstäver och bokstävernas 
olika variationer, detta för att kunna koppla ihop varje enskild bokstav till ett ljud för att sedan 
läsa ut det i ett talat ord. Andra forskare som Liberg (2006, s. 28–30) lägger mer vikt i att 
studera två typer av läsande och redogör för att den första typen handlar om grammatiskt 

läsande och skrivande, vilket innebär att man ljudar sig fram bokstäverna. Den andra typen av 
läsning innebär mindre energi på den tragglande ordavkodningen och mer förståelse för textens 
innehåll, då läsflytet utvecklas. Denna typ av läsning kallar Wengelin och Nilholm (2013) för 
ortografisk medvetenhet, som innebär att man på bara några millisekunder uppfattar ordets 
delar och kan därav utläsa det, vilket resulterar i flyt i läsningen. Liberg (2006, s. 48) menar att 
den första vägen in till hantering av skriftspråket är att kunna identifiera helordsläsande och 
helordsskrivande medan de grammatiska delarna fortfarande är omedvetna, därifrån menar 
Liberg (2006, s. 50–51) att barnet lär sig att plocka isär orden och upptäckta bokstäverna. 
Wengelin och Nilholm (2013) menar dock att utveckling av skriftspråket sker i form av att 
medveten om att varje bokstav motsvaras av ett ljud och att i skriften omvandlas sedan ljuden 
till tecken. För att man sedan ska kunna behärska den skriftspråkliga koden krävs det att man 
har förståelse för att ett bokstavsljud motsvaras av en bokstavsform. 

4.7  Styrdokument  

Enligt styrdokumenten ska eleverna enligt kunskapsmålen ges möjlighet att få tillämpa olika 
strategier, både inom läsning och skrivning (Skolverket, 2018a). Strategierna är en viktig 
förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att vidga och fördjupa sin läsförmåga. Begreppet 
lässtrategier innebär hur en läsare väljer att angripa en text medan skrivstrategier innebär att 
man använder skriftspråket för att skriva olika texter (Skolverket, 2017b). I kunskapsmålen 
står även att eleverna i årskurs 1–3 ska ges möjlighet att utveckla språkstrukturen med gemener, 
versaler och punkt. Eleverna ska dessutom skapa förståelse för samspelet mellan ljud och 
bokstav. Vidare ska eleverna lyssna och återberätta i varierande samtalstillfällen (Skolverket, 
2018a). En central del i detta är kunna medverka i samtal av olika slag och tillägna sig 
kunskaper i hur man gör för att motta ett talat budskap och hur man bedömer det viktiga i det 
(Skolverket, 2017b). 
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Eleverna ska få träffa på olika texter i form av böcker, sånger, rim, sagor och myter och 
dessutom ges möjlighet att tillägna sig förståelse för texters uppbyggnad, mönster och form 
(Skolverket, 2018a). Förståelsen för hur texter kan vara uppbyggda bidrar till att eleverna själva 
kan skilja på hur olika texter ska läsas och hur de med hjälp av skriftspråket kan skapa egna 
(Skolverket, 2017b). 

Enligt förskoleklassens kunskapskrav ska eleverna genom olika typer av texter få tillfälle att 
samtala om både innehåll och budskap, de ska få möta både sakprosa och berättande texter som 
förenar ord, bild och ljud (Skolverket, 2018a). Enligt kommentarmaterialet för förskoleklassen 
ska elevernas ordförråd utvecklas genom högläsning och läsförståelsen ska utvecklas i takt med 
att läraren ställer frågor. Högläsning ska även bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för 
varför man läser, detta kan göra att eleverna själva bli motiverade till att läsa (Skolverket, 
2016b).  
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 Metod  

Materialet som samlats in till litteraturstudien består av både böcker, antologier, 
doktorsavhandlingar, artiklar, vetenskapliga tidskrifter och en licentiatavhandling. 
Litteraturstudiens arbete grundar sig i informationssökningar från olika söktjänster. Söktjänster 
som använts för att hitta relevanta och trovärdiga källor är bland annat: PRIMO, SwePub, 
Google Scholer, JSTOR, ERIC och LIBRIS. Annat material som studien grundar sig på är 
forskningsbaserade böcker inom högläsning och pedagogik.  

5.1 Informationssökning  

I söktjänsterna användes olika sökord. Sökorden valdes ut utifrån studiens syfte och 
frågeformulering. Orden som användes i söktjänsterna varierade efter söktjänsternas 
ämnesområde. Vissa sökord som användes gav irrelevanta träffar i förhållandet till studiens 
syfte och är därför inte inkluderade i litteraturstudien. Ord som användes i databasen PRIMO 
var bland annat Högläsning, Högläsning OCH elever, Högläsning OCH språkbruk samt 
Högläsning OCH läs- och skrivutveckling. Sökordet Högläsning gav 58 resultat. 4 av dessa 58 
resultat var Peer - Reviewed journals. Men inga av dessa texter var relevanta för denna 
litteraturstudie. Överblicken på resultaten visade på många uppsatser och en av dessa uppsatser 
undersöktes i syfte till att kunna kedjesöka. Uppsatsen handlade om hur högläsning kan 
utveckla yngre elevers läskunskaper. Utifrån den uppsatsen upptäcktes bland annat boken Läsa 

högt av barn (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006) och doktorsavhandlingen 
Litteraturarbetets möjligheter – en studie om barns läsning årskurs F-3 (Jönsson, 2007). I 
söktjänsten SwePub användes sökorden Reading aloud AND read OR write* AND 

primaryschool*, detta gav 11 träffar. I databasen SwePub användes även svenska sökord. De 
svenska sökorden som till exempel högläsning, högläsning AND språk gav mer relevanta 
resultat för denna litteraturstudies syfte, jämfört med de engelska orden i den databasen. För 

att inkludera internationell forskning användes söktjänsterna ERIC och JSTOR. I dessa 
databaser användes engelska ord, som bland annat read-aloud, read aloud to others, read aloud 

AND language. I google Scholars databas användes en variation av sökord och sökmeningar. 
Resultatet visade en mängd källor som visade sig vara relevanta för denna litteraturstudie. 
Sökningar på specifika forskares namn och publikationer gjordes utifrån generellt känt material 
inom forskningsområdet. Vissa av dessa källors författare söktes upp genom LIBRIS.  
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5.2 Inklusion  

För att stärka uppsatsens validitet har varierade källor använts. Källorna har granskats och 
undersökts noga innan urval. Källorna har valts ut efter relevans av innehåll, publikationstyp, 
årtal och trovärdighet. Eftersom det sker en progression i det centrala innehållet från årskurs 
1–3 till årskurs 4–6 har även vissa vetenskapliga texter med fokus på äldre grundskolelever 
inkluderats i litteraturstudien.  

5.3 Urval 

Sammanlagt används 18 forskningsbaserade böcker, antologier, samlingsverk, ordböcker och 
styrdokument i uppsatsen, dessa behandlas i bakgrunden. 13 vetenskapliga texter, såsom 
tidskrifter, doktorsavhandlingar, artiklar och en licentiatavhandling grundar sig uppsatsens 
resultat på. De vetenskapliga texterna som resultatet grundar sig på är granskade av 
ämnesexperter inom området och är sammanfattade i tabellen nedanför. 

Tabell 1. Sammanställning över det insamlade materialet 

Titel Författare år Publikationstyp 

Successful Read-Alouds in Today's 
Classroom 

Vickie 
Johnston 

2016 Artikel  

Text talk: Capturing the benefits of read-
aloud experiences for young children 

Beck, Isabel L, 
McKeown, 

Margaret G 

2015 Vetenskaplig - tidskrift 

Framgångsfaktorer i läs och skrivlärande  Catharina 
Tjernberg 

2013 Doktorsavhandling 

Att bli en sån som läser – barns menings 
och identitetsskapande genom texter.   

Schmidt 
 

2013 
 

doktorsavhandling 

Varför knackar han inte bara på? En 
studie om arbete med läsförståelse i åk 1–
2 

Helena 
Eckeskog 
 

2013 Licentiatavhandling 

Not just for after lunch. 
Accelerating Vocabulary Growth During 
Read‐Aloud 

Amiee Toth 
 
 

2013 Artikel 
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The effect of teacher’s storytelling aloud 
on the reading comprehension of Saudi 
elementary stage students 

Al-Mansour, 
Nasser Saleh 
& Al-
Shorman, 
Ra’ed 
Abdulgarder 

2011 Tidskrift – Journal of King Saud 
UniversityLanguages and Translation 

Skicklig läs och skrivundervisning i 
årskurs 1–3: om lärarens möjligheter och 
hinder  

Alatalo Tarja 
 

2011 Doktorsavhandling  monografi  

Reading aloud to children: the evidence Duursma  
Augustyn & 
Zuckerman 

2008 Vetenskaplig tidskrift 

Litteraturarbetets-  
möjligheter – en studie om barns läsning i 
årskurs F-3. 

Karin Jönsson 
 

2007 Doktorsavhandling med didaktisk 
inriktning 

Sju barn lär sig läsa och skriva  Carina Fast 
 

2007 Doktorsavhandling 

Read-Aloud: Important Teaching Time Katie Wood 

Ray 

2005 Tidskrift 

Vocabulary acquisition from listening to 
stories 

Warwick B. 
Elley 

1989 Tidskrift 
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5.4 Materialanalys  

Källorna som resultatet behandlar har analyserats och jämförts med varandra. Olika begrepp 
som behandlar frågeställningen har använts i sökandet efter trovärdiga och relevanta källor. 
Bland annat har begrepp som högläsning, läskunskaper och skrivkunskaper sökts efter i de 
vetenskapliga texterna för att delvis avgöra relevansen i innehållet. Processen i 
informationssökandet har varit avsedd att använda så trovärdiga och relevanta källor som 
möjligt, bland annat har publikationsår, publikationstyp och författare granskats. Ändamålet 

har varit att använda vetenskapliga texter som i tiden är relevanta, dock har det använts en 
tidskrift i resultatdelen som har ett äldre publikationsår. Detta eftersom den betraktas ha hög 
relevans för denna litteraturstudie. Frågor som varit i åtanke vid letandet av material beskrivs 
nedanför. 

• Vem är utgivaren/författaren av texten? 

• Hur nära samt långt bort i tiden är källan, alltså vilket publikationsår har den? 

• Hur trovärdig är källan? 

• Vad är det för typ av text? 

Vissa vetenskapliga texter som hittades valdes bort, eftersom de betraktades som irrelevanta i 

innehåll för denna studie. Andra orsaker som gjort att visst material valts bort har varit att 
källan som undersökts har visat sig ha låg validitet och reliabilitet. Aspekter som studeras för 
att undersöka källornas validitet har bland annat varit om innehållet i källan behandlat det 
ämnesområde som syfte och frågeställningar uppger. Andra aspekter som studerats för att 
bedöma källans validitet har varit att studera om källans datainsamling och teorier stämmer 
överens med syfte och frågeställningar. När källornas reliabilitet undersökts har källors metod 
och genomförande studerats i sin helhet. ”Enkelt uttryck innebär validitet att man studerar rätt 
sak och reliabilitet att man studerar det på rätt sätt. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 
Hög validitet förutsätter däremot hög reliabilitet.” (Blomkvist & Hallin, 2015, s. 50). I bilaga 
1 hittas översikt av analyserad litteratur och i den tabellen beskrivs de vetenskapliga texter som 
använts i denna litteraturstudies resultat.   
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 Resultat 

I resultatdelen besvaras forskningsfrågan som behandlar olika forskares synvinklar och 
perspektiv om hur högläsning som metod kan utveckla elevers läs- och skrivkunskaper i årskurs 
F-3. Forskarna belyser fyra begrepp som har samma betydelse, dessa begrepp är högläsning, 
läsa högt och gemensamt läsande. 

6.1 Läsargemenskap med litteraturpedagogiska verktyg 

Högläsning tillsammans med andra bidrar till gemensamma upplevelser, oavsett ålder. Dessa 
upplevelser kan vara på olika sätt. Yngre barn kan lättare uppmärksamma texters innehåll 
genom att lyssna på en text högt, ännu tydligare blir innehållet om samtal och förståelser kring 
texters innehåll uppmärksammas (Jönsson, 2007). Enligt Jönsson (2007) ger högläsningen 
positiva effekter på barns språkutveckling och skapar motivation till deras individuella läsning. 
Även Johnston (2016) konstaterar att högläsning bidrar till språkutveckling och menar att 
tankeförmågan stimuleras och ordförrådet ökar.   

I Jönssons (2007) studie framkommer det att samtal, läsning och skrivande är 
litteraturpedagogiska verktyg som sker gemensamt. I studien där högläsningssituationerna 
beskrivs visade resultatet att eleverna jobbade med att bygga upp föreställningsvärldar och 
skapa insikt i olika texter. Detta uppmärksammades genom elevernas olika sätt att uttrycka 
synpunkter, tolkningar och ställa frågor kring texters innehåll.  Den gemensamma läsningen 
innehöll både samtal om texters innehåll och efterarbete med läsloggar. Jönsson (2007) skriver 
att dessa textorienterade aktiviteter i kombination med högläsningen bidrog till att eleverna 
började utveckla olika nivåer av föreställningsvärldar. Elevernas kunskaper och förståelser 
kring texters innehåll breddades och blev alltmer varierad efter tid. En progression i elevernas 
sätt att tänka kring texter utvecklades, samtalen blev mer omfattande, och deras sätt att samtala 
och skriva om texters innehåll vidgades. Frågor kring texters innehåll blev mer explicita och 
hypoteser om hur berättelser kan förändras och förbättras framfördes. Läsloggarna tillförde 
eftertankar kring texters mening, språk, innehåll och struktur. Eleverna drog nytta av 
högläsningsmomenten på olika sätt. Jönsson (2007) belyser att den gemensamma läsningen 
gav eleverna möjlighet till att känna samhörighet men också en möjlighet till att få samtala om 
innehållet. Högläsningen bidrog dessutom till att eleverna fick nya tankar och inspiration till 
att fortsätta läsa.  
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6.2 Högläsning främjar läsförståelsen och utvecklar ordförrådet  

Alatalo (2011) visar i sin studie hur åtta intervjuade lärare arbetar med läs- och skrivutveckling 
i de yngre årskurserna. Undersökningen i studien visade att lärarnas arbete med högläsning 
hade en betydelsefull roll i läsundervisningen med stöd i att den ökade elevers ordförråd och 
utvecklade läsförståelsen. Vidare belyser Alatalo (2011) vikten av att gemensamt bedriva 
aktiviteter som innehåller högläsning samtidigt som samtal och diskussioner lyfts fram. 
Warwick (1989) redogör i sin studie för att yngre barn lär sig nya ord och utvecklar sitt 

ordförråd genom att lyssna på högläsning av berättelser. I undersökningen redovisar Warwick 
(1989) att barn som får möjlighet att samtala och diskutera om svåra ord i samband med 
högläsningen utvecklar en större förståelse för ords innebörd och betydelse, jämfört med om 
orden inte diskuteras. Studien pekar på att barns kunskap om ord utvecklas lika mycket i 
samband med högläsning oavsett vilket ordförråd barn har sedan tidigare (Warwick, 1989). 
Även Al-Mansour och Al-Shorman (2010) konstaterar att högläsning utvecklar elevers 
ordförråd och språkmönster. När elever får lyssna på högläsning får de möjlighet att lära sig en 
högre språknivå än vad de annars får möjlighet till när de läser själva. Al-Mansour och Al-
Shorman (2010) skriver att högläsning bidrar till att elever utvecklar effektiva lyssningsvanor 
och en bättre förståelse för texters innehåll när de får lyssna till hur karaktärer upplever olika 
känslor i texter. Elever kan därigenom utveckla förståelse för hur andra människor kan känna. 
Eckeskog (2013) lyfter fram vikten av samtal vid högläsning och menar att dessa i kombination 
med varandra kan bidra till att eleverna också kan skapa förståelse för att människor kan tänka 
olika. Högläsning tillför motivation hos elever, som i sin tur bidrar till att de kan bli aktiva 
aktörer i läsningsprocesser. Detta gynnar elevers övergripande förståelse av texters innehåll 
förklarar Al-Mansour och Al-Shorman (2010).    

6.3 Högläsning, samtal och processkrivning 

Tjernberg (2013) har i en undersökning genom klassrumsobservation och lärarintervjuer 
studerat framgångsfaktorer i elevers läs- och skrivlära. Syftet var att undersöka de 
framgångsfaktorer i lärares undervisning som bidrar till elevers positiva utveckling inom läs- 
och skrivkunskaper. Studien visar att högläsning var en vanlig förekommande metod som 
användes i dessa fyra klassrum som ingick i studien. Syftet med högläsningen i dessa klassrum 
var delvis för att skapa en gemenskap men användes också som en startpunkt för skrivandet. I 
studien framkommer det att både samtal och diskussioner förekom i samband med 
högläsningen. 
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En högläsningssituation från en lärares geografilektion visas i studien och lektionen började 
med att en lärare presenterade en skönlitterär bok för eleverna. Boken handlade om en klass 
som reste runt i Europa. För att skapa motivation hos eleverna kopplade läraren elevernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper till området. Texten som lästes upp i klassrummet väckte 
många intressen hos eleverna och många frågor och tankar lyftes fram. Olika typer av frågor 
som ställdes av läraren gav upphov till att eleverna fick tänka tillbaka till egna erfarenheter. 
Eleverna ställde öppna frågor om textinnehållet, vilket resulterade i många varierande svar. 
Lärare och elever började gemensamt reflektera och resonera kring berättelsen och samtalen 
skapade en god grund till en fortsatt skrivuppgift. Utefter elevernas kunskap och erfarenhet 

påbörjades nästa uppgift. Läraren förklarade och skrev strukturerat ner på tavlan hur eleverna 
skulle utföra en skrivuppgift. Under genomgången förde läraren dialoger med eleverna, detta 
för att det talade språket skulle bli ett stöd i skrivuppgiften. Responssamtal mellan lärare och 
elev inkluderas i arbetet, vilket innebar att läraren gav feedback till eleverna under 
skrivuppgiftens process. Feedbacken visade sig vara en betydelsefull effekt för elevernas 
fortsatta utveckling av skrivinlärningen. Ett arbetssätt som lärarna arbetade med i klassrummet 
var alltså en process som omfattar både högläsning, textsamtal och processkrivning (Tjernberg, 
2013).  

Tjernberg (2013) menar att högläsning, textsamtal och processkrivning i samspel med varandra 
utvecklar elevers läsförståelse och ordförråd. Arbetssättet visar även att elever har möjlighet 
att utveckla strategier för både läsning och skrivning men även ta sig an språkets alla delar, 
som går under namnet den metaspråkliga förmågan. En betydelsefull aspekt som visade sig i 

resultatet var hur lärarna planerade och strukturerade upp undervisningen för att eleverna på 
bästa sätt skulle ges möjlighet till att erfara läs- och skrivkunskaper. Lärarnas planering av 
undervisningen utgick från en progression där de strukturerade upp undervisningen efter krav, 
från att till en början låta eleverna jobba med lättare uppgifter för att sedan öka till mer 
avancerade arbetsuppgifter.  

6.4 Högläsning och olika strategier  

Eckeskog (2013) har i sin studie undersökt hur lärare arbetar med att utveckla läsförståelsen i 
den yngre skolåldern. I studien framkommer det att lärarna la stor vikt vid att arbeta med 
högläsning i samband med olika lässtrategier. Lärarna som deltog i studien modellerade 
strategierna till eleverna. De ställde frågor och samtalade med eleverna om eventuella 

missförstånd i texten och bad dem även förklara vad de trodde skulle hända framöver i 
handlingen. Lärarna samtalade med eleverna om strategierna och förklarade vad de innebar. 
Eckeskog (2013) menar att när lärare arbetar med att ge elever förståelse för olika lässtrategier 
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vid högläsning kan det bidra till att elever börjar använda dessa strategier vid enskild läsning. 
Det är dock inte självklart att alla elever förstår att de kan använda strategierna när de läser 
själva och därför borde lärare synliggöra strategierna vid både högläsning och elevens enskilda 
läsning. Eckeskog (2013) poängterar dock att strategierna inte får ta över 
högläsningsmomenten, fokus på innehållet i texten är minst lika viktig. Strategierna har ingen 
märkbar betydelse om elever inte får kunskap om hur man blir en bra läsare. Det handlar om 
att kunna reflektera över sin egen läsning som i sin tur ska bidra till utvecklad förståelse för 
innehållet i texter. Toth (2013) redogör för att en typ av strategi för att närma sig en text är att 
efter högläsning, samtala och diskutera olika ord och begrepp i texten. Eftersom ord kan ha 

flera olika betydelser är det till fördel att redogöra detta för elever. Elever får möjlighet till att 
reflektera över relationer och skillnader mellan ord. 

6.5 Högläsning som främjar eller hämmar 

En undersökning har gjorts av Schmidt (2013) med fokus på hur elever utvecklar skriftspråket 
samt identitet – och meningsskapande genom olika aktiviteter och texter. Nio elever deltog i 
studien och har under tre terminers tid observerats och intervjuats. I studien framkom det att 
högläsning är en metod som används i klassrummen där de nio eleverna går. De böcker som 
används till högläsningen är böcker som används i skolundervisningen. I studien kallas boken 
som används vid högläsning för läseboken och innebär att man bearbetar ett kapitel i taget. 
Innan läsning av ett nytt kapitel tillkommer samtal om det förra och efter läsningen bearbetas 

vissa svåra ord. Efterarbetet kring högläsningen omfattar individuell läsning av samma kapitel 
och arbetsuppgifter som inkluderas är att eleverna med hjälp av skriftspråket besvarar vissa 
frågor om innehållet i texten. Eftersom nya kapitel behandlas vid olika tider är det just det 
kapitel som läses för stunden som avgör vilka redskap som kapitlet ska ha för avsikt att lära 
eleven. Resultatet visar att det som verkar vara ett utmärkande drag i dessa läroböcker är att 
eleverna får möjlighet att lära sig grammatiska strukturer samt stavningsregler. Detta läromedel 
används efter högläsningen och följer ett mönster av olika uppgifter som ger eleverna möjlighet 
att lära sig det svenska skriftspråket samt ord och begrepp. 

Studien visar att det inte bara är läseboken som används vid högläsning utan att högläsning 
med andra böcker är vanligt i lärarnas undervisning i årskurs 3–5. Eleverna får möta olika barn- 
och ungdomslitterära böcker. Dock visar resultatet av olika högläsningssituationer att samtal 
om böckers innehåll endast har förekommit till viss del. De elever som är aktiva i samtalen får 

delta i fler repertoarer än de elever som inte deltar i samtalen. De elever som inte deltar i samtal 
vid högläsning lyssnar på vad de andra i klassrummet har att säga men deras egna tankar, 
tolkning och associationer förblir ensamma i kroppen.  
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6.6 Högläsningen och den betydelsefulla kontexten  

Fast (2007) hävdar att barn tillägnar sig mycket kunskaper från böcker, både igenom 
högläsning och ifrån den individuella läsningen. Elever utvecklar omedvetet ett större 
ordförråd, de lär sig hur språket låter och hur språket är uppbyggt när de får lyssna på 
högläsning. I Fasts studie observerades sju barn under en treårsperiod. Eleverna i denna studie 
har en mångkulturell bakgrund. Dessa sju elever har olika förutsättningar såsom olika 
traditioner, språk, kulturer och religioner. Syftet med studien var att undersöka hur elever möter 

texter i olika sociala och kulturella kontexter. Det framkommer att lärarna i dessa sju klasser 
arbetade med högläsning som en språklig aktivitet. Dessutom visade studien att dessa sju elever 
ofta var involverade i olika typer av texter som gav dem en god grund för deras fortsätta 
skrivutveckling (Fast, 2007).  

Vidare framkom det i Fasts studie (2007) att bibliotekarien var den personen som oftast höll i 
högläsningen.  Pauser förekom under läsningen där utrymme för frågor fick möjlighet att träda 
fram. En viktig aspekt för att utveckla och motivera elever till läs- och skrivinlärning är att 
noga välja texter som behandlar ett område eller ämne som elever kan känna igen sig i menar 
Fast (2007). Eckeskog (2013) menar att elever ska ges möjlighet till att knyta innehållet i texten 
till sina egna upplevelser och erfarenheter. Dock påstår Eckeskog (2013) att de första frågor 
som lärare ställer efter en högläsningssituation inte har samma betydelse som 
uppföljningsfrågorna. Detta eftersom uppföljningsfrågorna är de frågor som breddar innehållet 

och därmed ökar elevens förståelse för texters innehåll.  

I Fasts studie framkommer det att mångkulturella texter inte förekommer i dessa sju elevers 
interaktion med läsning. Fast (2007) skriver att alla barn ska ges möjlighet att ta med sig sina 
kunskaper och erfarenheter in i klassrummet för att kunna anknyta sina egna upplevelser till 
skolans texter. Om inte detta erbjuds i skolan kan utanförskapskänslor inom läsning och 
skrivning uppstå hos elever. För att barn ska få erfara rika läsupplevelser är det enligt Beck & 
Mckeown (2001) betydelsefullt att hjälpa barn att assimilera sin bakgrundskunskap i samtal 
vid högläsning. Vidare menar de att högläsning i samband med diskussioner har en avgörande 
roll för att barn ska bli medvetna och erfara kunskaper om ett dekontextualiserat språk.   

  



   
 

   
 

18 

6.7 Högläsning vid skriftspråksinlärning  

Katie Wood Ray (2005) har studerat hur elever som lyssnar på lärares högläsning lättare förstår 
sambandet mellan skrift och ljud. Ray (2005) betonar att det är viktigt att läraren avsätter tid 
för att visa på detta samband mellan text och tal. Genom att visa detta samband kan eleverna 
skapa förståelse för hur olika skiljetecken i en skriven text påverkas av talat språk. När texten 
sedan ska läsas högt, menar Ray (2005) att det kan vara betydelsefullt att stanna upp och 
tydliggöra hur skrivningen låter genom samtal. För att ytterligare synliggöra detta kan det vara 

till fördel att läsa om vissa stycken. Även Toth (2013) redogör för att återläsning av samma 
sida eller text kan vara till fördel för att elever ska få upptäcka att denna typ av strategi går att 
ta sig an vid mer komplicerade texter.    

En annan aspekt som belyses i användning av högläsning är att hjälpa elever att börja fundera 
på hur ljudet låter i deras eget användande av skriftspråket. Ett tillvägagångsätt är att visa elever 
hur det fungerar när man läser och hur man tar vidare läsningen till ett eget skrivande. Ray 
(2005) menar dessutom att det är till stor fördel att inspirera elever att samtidigt som de skriver 
läsa högt. När eleven efter tid utvecklas kan lärare välja att lyssna på när varje elev läser upp 
ett stycke av en egenskriven text, både innehåll, meningsbyggnader och ordval kan då 
uppmärksammas. Även Duursma, Augustyn & Zuckerman (2008) belyser vikten av att 
använda högläsning och skriver att den gynnar barns framväxande läskunnighet och 
språkutveckling. Högläsning kan även bidra till att barn utvecklar en kärlek till läsning, vilket 

är en stor förmån för vidare utveckling av läskunnighet. Forskarna redogör för att högläsning 
hjälper barn att uppfatta bokstäver, men även en förståelse för att skriftspråket representerar 
det talade ordet. Vidare skriver Duursma et al. (2008) att texters händelseförlopp och 
berättarstruktur lättare kan uppmärksammas av barn genom högläsning. Barn blir medvetna 
om grammatiska regler och ordklasser som har en avgörande roll för deras förståelse av texter. 
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 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Inklusion och urval av de vetenskapliga texterna som behandlas i denna studie grundar sig i 
syfte och forskningsfrågan. Urvalet gjordes efter analys av olika källor och grundar sig i 
källornas material, delvis om innehållet var relevant för forskningsfrågan och syftet i denna 
litteraturstudie. De vetenskapliga texterna som valts ut har granskats utifrån författare, 
publikationstyp, år och relevans. I samband med de olika söktjänsterna som användes uppkom 
svårigheter i att hitta rätt typ av sökord för att finna trovärdiga och relevanta källor. Det som 
tog oss vidare var ett seminarium som erbjöds i samband med uppsatsskrivningen. Seminariet 

handlade om informationssökning där tips och idéer om varierade sökord behandlades.  

Svårigheter i informationssökningen har bland annat varit att få åtkomst till vissa vetenskapliga 
texter eftersom kostnaden visat sig vara hög. Dessa texter fick vi bortse ifrån. En annan 
svårighet har varit att analysera vissa engelska källor och bedöma trovärdigheten i dessa. Vi 
har varit medvetna om att en översättning från engelsk till svensk text kan bli felaktig och har 
därför varit väldigt noggrann i vår analys av dessa källor. Ett hinder i uppsatsskrivandet var att 
vi från början hade två välformulerade forskningsfrågor och upptäckte under arbetets gång att 
den ena forskningsfrågan var för lik den andra, vilket resulterade i att den togs bort utan 
markant påverkan på studiens innehåll.  

Eftersom denna litteraturstudie var tidsbegränsad har inget omfattande urval gjorts avseende 
källor. Hade tiden varit obegränsad hade ett större urval av källor kunnat göras och kvaliteten 
på litteraturstudien hade då ökat. Av den anledningen kan denna litteraturstudiens validitet 
minska, men i den stora helheten är källorna som valts ut till denna litteraturstudie granskad av 
ämnesexperter inom området. När en text är Peer Reviewed innebär det att den är granskad av 
ämnesexperter innan de godkänts för publicering, en text som är Peer Reviewed är av hög 
standard (Klas Moberg, 2015).  
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7.2 Resultatdiskussion 

Enligt förskoleklassens läroplan ska högläsning tillämpas i elevernas undervisning, eleverna 
ska få möjlighet att möta olika texter för att samtala om texters innehåll och budskap. Under 
kommentarmaterialet (2016b) står det att högläsningen ska vara en förutsättning som ska bidra 
till att utveckla elevers ordförråd. Lärarens frågor i samband med högläsningen ska hjälpa 
eleverna att utveckla sin läsförståelse. Från förskoleklassen till årskurs 1–3 kunskapsmål råder 
ingen progression, det står inget skrivet i grundskolans läroplan att högläsning ska vara en 

förutsättning för elevers lärande. Trots det pekar resultatet i denna litteraturstudie på att 
forskare belyser betydelsen av att använda högläsning i undervisningen för att utveckla och 
främja elevers läs- och skrivkunskaper i grundskolans tidigare år.  

7.2.1 Högläsning utvecklar läskunskaper  

I bakgrunden 4.6 framhålls ordavkodning som en viktig förutsättning för att tillägna sig 
läskunskaper. Enligt Wengelin och Nilholm (2013) innebär ordavkodning en medvetenhet av 
igenkänning av skriftspråket. Resultatet i denna litteraturstudie pekar på att fler forskare belyser 
vikten av att parallellt med högläsning visa den skrivna texten för eleverna. Anledning är för 
att skapa förståelse för hur ljudpotentialen i texten påverkas av olika skiljetecken men också 
hur bokstäver skiljer sig åt. För att utveckla läskunskaper ses förståelsen för bokstäver som en 
betydelsefull aspekt, det är då viktigt att förstå sambandet mellan grafem – fonem (4.6). En 
förutsättning i högläsningssituationer kan då vara att stanna upp och diskutera hur det skrivna 
språket låter (Ray, 2005; Duursma, Augustyn & Zuckerman, 2008).  

Resultatet i denna litteraturstudie hade eventuellt kunnat se annorlunda ut om andra sökord 
valts ut i samband med informationssökningen. Möjligtvis hade resultatet kunnat visa om 

elevers förståelse av textinnehållet blir lidande vid för mycket pauser under högläsning och hur 
det kan påverkar deras språkkunskaper. Om ett urval av andra vetenskapliga texter inkluderats 
i studien som behandlar både för- och nackdelar med att visa den skrivna texten för elever i 
samband med högläsning, hade möjligtvis andra perspektiv från forskare speglat resultatet 
annorlunda.  

7.2.2 Högläsningen bidrar till ökad förståelse av ordförråd och textinnehåll  

I bakgrunden 4.4 nämns samtal gemensamt med andra som en betydelsefull aspekt för att 
tillföra en större förståelse i innehållet kring varierande texter. Resultatet visar på att forskare i 
denna litteraturstudie ser högläsning tillsammans med samtal som en utvecklande process i 
elevers läs- och skrivinlärning. Betydelsen att samtala parallellt med högläsningen bidrar till 
ökat ordförråd. När elever får möjlighet att gemensamt med andra samtala och diskutera om 
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svåra ord som förekommer vid högläsning får de tillfälle att upptäcka att vissa ord kan ha olika 
betydelser. Förståelsen för ords innebörd och relation till varandra kan upptäckas genom att 
lärare och elever samtalar gemensamt vid högläsning (Toth, 2013; Alatalo, 2011; Warwick, 
1989).  

I bakgrunden utrycker Liberg (2006) att läsflytet utvecklas om förståelsen för texters innehåll 
berörs. Flera Forskare redogör för att högläsning bidrar till bättre förståelse för innehållet i 
texter, däremot poängteras att innehållet i texter synliggörs tydligare när högläsning och samtal 
om det lästa sker gemensamt i en process. Eckeskog (2013) menar dock att det är 
uppföljningsfrågor i samband med högläsning som kan utveckla och bredda elevers förståelse 
kring texters innehåll. (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). I bakgrunden 4.4 ses samtalen i 
samband med högläsning som en betydelsefull aspekt eftersom elever genom samtal får 
möjlighet att bli medvetna om både uppbyggnad, mönster och stildrag i olika texter. Forskare 
i denna litteraturstudie stödjer detta och menar att högläsning tillsammans med olika verktyg, 
som antingen läromedel, läsloggar eller samtal om textinnehållet kan utveckla elevers 
förståelse för texters uppbyggnad, berättarstruktur, stavningsregler och ordförråd (Jönsson, 
2007; Schmidt, 2013; Duursma, Augustyn & Zuckerman, 2008). 

Det som dock inte framkommer i resultatet är hur elevers språkutveckling påverkas av lärarens 
sätt att uttrycka sig vid högläsning. Resultatet hade möjligtvis kunnat ge ett annat urval om 
andra sökord använts i kombination med sökordet högläsning. Man kan fundera på om lärarens 
tonfall, kroppsspråk och inlevelseförmåga har någon påverkan på elevers sätt att ta sig an 
texters innehåll och lära sig nya ord. Man kan tycka att det är självklart att läsa högt inför en 
elevgrupp men resultatet skulle möjligtvis kunnat ge ett annat perspektiv på hur forskare 
belyser elevers sätt att ta sig an texter och lära sig nya begrepp beroende på lärarens personliga 
sätt att uttrycka sig. Samtal i samband med högläsning ses som betydelsefull för elevers läs- 
och skrivinlärning. Andra forskares synvinklar och perspektiv på detta skulle även kunnat 
forma resultatet annorlunda om annat urval på vetenskapliga texter gjorts. Resultatet hade då 
möjligtvis kunnat belysa en mer individanpassad undervisning i samband med högläsning, till 
exempel hur elever som inte deltar aktivt i samtal utvecklar vissa språkkunskaper i samband 
med högläsning.  
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7.2.3 Högläsning bidrar till läs- och skrivstrategier 

Enligt kommentarmaterialet är läs- och skrivstrategier en viktig förutsättning för att elever ska 
utveckla och fördjupa läsförmågan (2017b). Flera forskare i resultatet belyser vikten av att 
arbeta med samtal, diskussioner och processkrivning i samband med högläsning. Det 
framkommer att vissa forskare i litteraturstudien betonar vikten av att arbeta med läs- och 
skrivstrategier. En av forskarna menar att ett arbetssätt som omfattar högläsning i samband 
med olika lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse, däremot får inte endast fokus på 
strategierna ta över eftersom fokus på innehållet är minst lika viktigt. En annan typ av arbetssätt 
som uppmärksammas i resultatdelen är att högläsning, samtal och processkrivning tillsammans 
i sin helhet utvecklar elevers läs- och skrivstrategier. Detta eftersom eleverna då får möjlighet 
till att aktivt delta gemensamt med andra i olika aktiviteter som berör både lyssning, samtal 
och skrivning (Tjernberg, 2013; Eckeskog, 2013). 

7.2.4 Högläsning i relation till det sociokulturella perspektivet 

I litteraturstudiens resultat belyser forskare högläsning som en metod som samspelar med andra 
aspekter och aktiviteter. Schmidt (2013) hävdar att om barn inte får möjlighet att gemensamt 
med andra delta i samtal i samband med högläsning går barn miste om att delta i olika 
repertoarer, eftersom tankarna hos eleverna blir isolerade. I bakgrunden 4.3 nämns det 
sociokulturella perspektivet som en process där lärandet sker gemensamt. Ett sätt för 
människan att skapa förståelse för omvärlden är att använda språket för att kommunicera och 
för att uttrycka sig med, vilket bidrar till att människan formar och utvecklar sitt tänk. Resultatet 
visar att flera forskare ser högläsning som en process som bedrivs i samspel med andra. Några 

av dessa forskare menar att detta bidrar till att man skapar upplevelser, motivation, känsla av 
samhörighet och skapar idéer till nya tankar (Jönsson, 2007; Al-Mansour & Al-Shorman, 
2010).  

7.2.5 Högläsning framkallar föreställningsvärldar  

Resultatet visar att en viktig aspekt är att låta elever knyta an till egna upplevelser och känslor 
till olika texters innehåll i skolan. I bakgrunden 4.5 beskrivs Langers olika faser och hur dessa 
faser kan bidra till förståelsen av texter på olika sätt. En av dessa faser handlar om att ta sig an 
textinnehållet genom att själv relatera till individuella känslor och upplevelser från livet. 
Resultatet pekar på att elever bygger upp föreställningsvärldar genom att gemensamt delta i 
textorienterade aktiviteter i samband med högläsning. Textinnehållet kan nås i en djupare 
förståelse och både samtal och tankar kan vidgas och bli mer omfattande i ett deltagande av 
dessa processer. Andra forskare uttrycker vikten av att känslor hos karaktärer är en viktig 
aspekt som elever bör uppleva för att skapa större förståelse för ett innehåll i en text, det kan 
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också bidra till att de skapar förståelse och empati för andra människor. Om elever inte får 
möjlighet att knyta an sina egna upplevelser och känslor med texter som används i skolan kan 
det bidra till utanförskapskänslor, de rika läsupplevelser som framhålles som viktiga utesluts 
därmed (Jönsson, 2007; Fast, 2007; Beck & Mckeown, 2001; Al-Mansour & Al-Shorman, 
2010).  

7.2.6 Sammanfattning 

Litteraturuppsatsen i sin helhet visar att högläsning bidrar till elevers läs- och skrivkunskaper 
men den ska vara i en process där samtal, diskussioner och skrivprocesser förekommer 
antingen ensamt eller gemensamt med varandra. I inledningen förklarade vi våra egna 
erfarenheter av högläsning i skolan och efter att i denna litteraturstudie noggrant bearbetat 
relevant material förstår vi nu vikten av att arbeta med högläsning för att utveckla elevers läs- 
och skrivkunskaper. Även om det finns en omfattande mängd forskning som belyser 

högläsningens positiva effekt på språkutvecklingen hos yngre elever var våra erfarenheter av 
detta inte vidare positiv. Våra erfarenheter har varit att högläsning har varit en metod som 
används när tid från andra lektioner har blivit över och vare sig samtal eller andra direkta 
aktiviteter har förekommit. En fundering vi hade kring detta var möjligtvis att högläsning inte 
förkommer i läroplanen för årskurs 1-3 och därför inte uppmärksammas som värdefull på det 
sättet som forskning belyser. Vårt resultat i denna litteraturstudie säger ingenting om att 
högläsning skulle vara dålig att använda sig av vid mysiga stunder med elever. I resultatdelen 
kan man tydligt se att forskare uppmärksammar att högläsning skapar både samhörighet, 
motivation och ger upphov till nya tankar. Vi tänker att detta kan gälla både om samtal 
förekommer eller inte. Däremot ser vi en stor potential i att använda högläsning som metod för 
att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper i förskoleklassen och grundskolans tidigare år. Är 
syftet då att använda högläsning för att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper anbefalls att 
inkludera samtal eller andra språkliga aktiviteter. Ett krav från läroplanen i årkurs 1–3 är att 
elever ska ges förutsättningar att tillhandahålla sig både läs- och skrivstrategier (Skolverket, 
2018). Eckeskog (2013) skriver att lärare som arbetar med att visa olika lässtrategier för 
eleverna i samband med högläsning hjälper och stöttar dem att ta sig an texter själva vid egen 
läsning. Tjernberg (2013) menar dock att elever genom högläsning, samtal och processkrivning 
utvecklar både läs- och skrivstrategier. Anledningen till det är att elever få delta i gemensamma 

aktiviteter. Elever i årkurs 1–3 ska även ges förutsättningar till att skapa förståelse för 
sambandet mellan grafem – fonem (Skolverket, 2018a). I resultatdelen framkommer det att 
forskare stödjer detta, och menar att en fördel för eleverna att utveckla förståelsen för 
sambandet mellan grafem – fonem är att visa den skriftliga texten i samband med högläsning 
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och samtala om den. Ett annat kunskapsmål som elever i årskurs 1–3 ska ges möjlighet till är 
att utveckla förståelsen för texters olika struktur och uppbyggnad. Forskning stödjer även detta 
och menar att högläsning kan ge elever utrymme att bli medveten om texters innehåll, struktur 
och uppbyggnad.  

Det som vi kan påpeka utifrån resultatet i denna studie är att högläsning tillsammans med andra 
textorienterande redskap kan hjälpa elever i både förskoleklass och årskurs 1–3 att utveckla 
läs- och skrivstrategier. Vi kan också påpeka utifrån resultatet att samtal tillsammans med 
högläsning är den aspekten som ses som ytterst viktig för att utveckla språket hos elever. 
Högläsning tillsammans med samtal, eller andra aktiviteter som skrivprocesser, diskussioner 
och frågor är avgörande för att elever ska få möjlighet att utveckla läs- och skrivkunskaper i 
samband med högläsning. Efter att vi i denna litteraturstudie har bearbetat, analyserat och 
jämfört olika vetenskapliga texter har vi lagt märke till att forskning lägger mer vikt vid att 
studera hur elevers läskunskaper kan utvecklas genom högläsning än hur deras skrivkunskaper 
utvecklas. Vi ser därför en stor potential att vidare forskning skulle kunna göras om hur 
högläsning kan utveckla yngre elevers skrivkunskaper.  
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur   

Författare 

Titel 
 Tidskrift 
 Publikationsår 

Syfte Design 

 Urval 
 Datainsamling 

 Land 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ram 

Resultat 

Jönsson Karin 
 
Litteraturarbetets möjligheter – en studie om 
barns läsning i årskurs F-3.  
 
Doktorsavhandling med didaktisk inriktning.  
 
År: 2007 
  
Söktjänst: Kedjesökt i litteraturlistan i en 
tidigare skriven uppsats om högläsning.  
  

Syftet med studien var att 
undersöka vilka hinder och 
möjligheter olika 
litteraturpedagogiska verktyg 
kunde ha i samband med  
Litteraturarbetet i årskurs F-3.  
Ett annat syfte med studien 
var att studera elevers 
utvecklande av 
föreställningsvärldar under 
högläsning.  
  

Kvalitativ metod, etnografisk 
undersökning. Undersökningsgruppen 
bestod av 24 elever som under en period på 
fyra år observerades och intervjuades, 
annat insamlat material tillkom också.   
 
Datainsamling: Intervjuer, 
ljudinspelningar, videoinspelningar, analys 
av elevernas material som till exempel 
läslogg och läraranteckningar.  
 
Land: Sverige 

Studien grundar sig på 
att studera läsning som 
både en social och 
kommunikativ process.  
 
 
 

Resultatet visar att elever utvecklar 
föreställningsvärldar och att de lyssnar 
och deltar i den gemensamma läsningen 
tillsammans genom att ställa frågor och 
kommentarer.  
En process där läsloggar och boksamtal 
sker tillsammans visar att eleverna 
utvecklar sitt lärande om texters 
uppbyggnad och struktur. Högläsning, 
skrivande av läsloggar och samtal i en 
gemensam process visar att eleverna 
tillsammans befinner sig i olika 
stödstrukturer som resulterar i förståelsen 
av texten och textens innehåll.   

Schmidt Catarina 
  
Att bli en sån som läser – barns menings och 
identitetsskapande genom texter.  
  
Doktorsavhandling 
 
År: 2013 
  
Söktjänst: Primo 

Syftet var att studera nio barns 
erfarenheter i användandet av 
olika texter både i och utanför 
skolan. I studien undersöks 
vilka texter elever använder 
och vilka textorienterade 
aktiviteter som sker omkring 
dem. Vidare var syftet att 
undersöka hur dessa 
textorienterade aktiviteter 
hjälper till att utveckla 
elevernas mening och 
identitetsskapande, samt 
skriftspråkligt lärande. 
 

Kvalitativ metod med etnografiskt 
tillvägagångsätt. Nio elever deltog i 
undersökningen. 161 elever deltog i det 
regionala sammanhanget. 
 
Datainsamling: Observationer, enkät, 
inledande gruppintervjuer, individuella 
intervjuer och hembesök.  
  
Land: Sverige 

Studien grundas på 
nyare 
litteraturforskning. 
Luke & Freebodys 
modell, Langer och 
hermeneutiska 
perspektiv. 

Resultatet visar att eleverna använder 
texter i multimodala verktyg som omfattar 
en stor mängd information. Eleverna får 
tillhandahålla sig kunskaper i både 
stavning och grammatik. Studiens slutsats 
visar att läskunnighet måste frambringa 
förutsättningar för elever att utveckla och 
grunda vidare på elevernas minnen av 
böcker och andra verktyg som dataspel, 
filmer mm. Detta för att eleverna ska ges 
möjlighet att se sig själva som 
meningsskapande läsare, för att sedan 
kritisera, ställa hypoteser, frågor och 
kommentarer, förbättra och ändra texter.  
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Alatalo Tarja  
  
Skicklig läs och skrivundervisning i årskurs 
1–3: om lärarens möjligheter och hinder  
 
Doktorsavhandling 
 
År: 2011 
 
Söktjänst; SwePub 

Syfte med studien var att 
undersöka och beskriva 
lärarens potential och hinder 
till skicklig läs- och 
skrivundervisning.   
  
  
  
  
  
 

Kvalitativ metod där åtta lärare intervjuats. 
Materialet har spelats in och transkriberats.  
  
Land: Sverige 

Teoretiskt ramverk 
saknas.  
 

Resultatet visar att lärare måste vara 
medvetna om vart deras elever är i sin läs- 
och skrivutveckling. Det räcker inte med 
en grundläggande läsförmåga, utan det 
krävs att lärare har insikter i barns 
utveckling av läsning, men också 
förhållandet mellan muntligt och 
skriftligt språk.  

Fast Carina 
 
Sju barn lär sig läsa och skriva    
 
Doktorsavhandling 
 
År: 2007 
 
Söktjänst; SwePub 
 
 
 

Syftet med 
doktorsavhandlingen var att 
undersöka hur elever möter 
olika texter i sociala och 
kulturella kontexter. 
Studien besvarar vilka 
textorienterade aktiviteter 
barnen möter i både hem, 
skola och fritid.  
 

Avhandlingen är en etnografisk studie på 
sju barn. Dessa barn kommer från olika 
sociala och kulturella miljöer. Barnen 
studerades i tre år. 
 
Det empiriska materialet bestod av 
informella samtal, intervjuer, insamling av 
barnens dokumentationer samt 
observationer.  
 
Land: Sverige 

Socio -  
kulturell process.  
 
 

Resultatet visade att eleverna har en 
gemensam förståelse av texter och ord. 
Resultatet visar även att dessa klasser som 
de sju barnen i studien ingick i arbetade 
med språkliga aktiviteter som högläsning. 
Eleverna arbetade även med olika texter 
som bidrog till att eleverna fick en god 
grund till en fortsatt skrivutveckling.  

Eckeskog Helena  
 
Varför knackar han inte bara på? En studie 
om arbete med läsförståelse i åk 1–2 
 
Licensavhandling 
 
År: 2013 
 
Söktjänst; Google Scholar 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
analysera och observera fem 
lärare om hur de arbetade med 
läsförståelse i årskurs 1. 

Avhandlingen är en etnografisk studie. 
Material som lärarintervjuer och 
observationer samlades in. Lärarna 
använde sig av dagböcker som användes 
som material till studien.  
 
Land: Sverige 
 

Sociokulturella 
perspektiv. 

För att utveckla elevernas läsförståelse 
användes högläsning som en metod i 
klassrummet. Samtal och dialoger 
användes både innan, under och efter 
högläsningen. Eleverna använde sig av 
läsförståelse strategier under 
högläsningsmomenten.  
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Toth Amiee 
 
Not just for after lunch: 
Accelerating Vocabulary Growth During 
Read‐Aloud 
 
Artikel 
 
År: 2013  
 
Söktjänst: ERIC 
 

Syftet med studien var att 
presentera metoder och 
strategier för att elever ska få 
möjlighet att utveckla ett 
bättre ordförråd.   
 
 
 

Artikeln är skriven efter en undersökning 
som gjordes i en skola i USA. 
  
Datainsamling; för test och efter test i 
ordförråd som jämförts och analyserats.  
 
 
Land: USA 

Teoretiskt ramverk 
saknas.  

Resultatet i studien visar att samtal 
tillsammans med andra ökar elevers 
ordförråd. Vid diskussion av svåra ord 
ökade elevernas förståelse av att ord kan 
besitta på fler betydelser. Samtalen kring 
ord ökade även elevers förståelse för ords 
innebörd. 

Warwick B. Elley 
 
Vocabulary acquisition from listening to 
stories.  
 
Tidskrift 
 
År: 1989  
 
Söktjänst: JSTORE 

Syftet med studien var att 
undersöka hur 
grundskolelevers ordförråd 
omedvetet utvecklades genom 
högläsning av berättelser. 
Vissa ord förklarades av 
läraren under högläsningen. 

Studien baseras på två experiment. I det 
första experimentet läste lärare högt tre 
gånger under en sju dagars period. 157 
elever deltog i studien ifrån sju olika 
klasser i sju olika skolor. I det andra 
experimentet återskapades den första 
undersökningen, fast med två berättelser 
och 140 elever för att säkerställa resultatet i 
experiment 1. Läsandet jämfördes 
experimentellt med att vissa klasser inte 
fick ord förklarade för sig och andra fick 
det. En tredje grupp fick inte lyssna alls. 
 
Land: New Zeeland  
 

Inget direkt teoretiskt 
ramverk framkommer i 
studien. 
Studien nämner dock 
tidigare forskning i 
ämnesområdet och 
forskningens 
begräsningar.  

Det generella resultatet på studien visar att 
elever omedvetet ökar sitt ordförråd 
genom högläsning av berättelser. Till detta 
visar också studien att om eleverna får ord 
förklarade för sig kan denna inlärningen 
av ord dubbleras.  

Beck, Isabel L, McKeown, Margaret G  
 
Text talk: Capturing the benefits of read-
aloud experiences for young children 
 
Vetenskaplig tidskrift 
 
År: 2001  
 
Söktjänst: Primo 
 
 
 

Syftet var att förklara hur 
yngre barn kan utveckla sitt 
språk genom att de får lyssna 
på berättelser genom 
högläsning och djupgående 
samtal om berättelserna.   
 
 

Studien genomfördes i en förskoleklass och 
i årskurs 1. Datainsamlingen gjordes under 
högläsningsmomenten när läraren läste 
högt för eleverna.  
 
Observationer på lärarna gjordes under 
högläsningsmomenten.  
 
 
Land: Storbritannien 

Teoretiskt ramverk 
saknas.  

Resultatet visade att samtal och 
diskussioner kring det lästa är en ytterst 
viktig aspekt för att elever ska få 
möjlighet att utveckla läsförmågan och det 
dekontextualiserade språket.  
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Ray, Katie Wood 
 
Read-Aloud: Important Teaching Time 
 
Tidskrift 
 
År: 2005  
 
Söktjänst: Primo 

Tidskriften skrivs i syfte att 
beskriva hur viktig 
högläsningen är i 
undervisningssyfte.   

Utgår inte ifrån någon metod eller 
datasamling.  
 
Land: North Carolina 

Utgår inte från någon 
teori.  

Författaren själv beskriver hur 
högläsningen kan hjälpa elever att 
utveckla förståelsen för ljudpotentialen i 
skriven text. Hon menar att man ska välja 
välskrivna texter, för att sedan redogöra 
för hur skrivningen låter. Författaren 
redogör också för att som lärare kan man 
läsa högt samtidigt som eleverna får se 
den skrivna texten, då de kan 
uppmärksamma hur skiljetecken kan 
påverka texten.   

Duursma, E,  Augustyn, M, Zuckerman, B 
 
Reading aloud to children: the evidence 
 
Vetenskaplig tidskrift 
 
År: 2008 
 
Söktjänst: Primo 
 

Syfte med tidskriften är att 
påvisa bevis om att högläsning 
som metod i skolan främjar 
elevers språkutveckling. 

Litteraturstudie.  
Använder tidigare studier inom 
ämnesområdet.  
 
Land: Storbritannien  
 

Inget teoretiskt 
ramverk.  
 
 

Sammanfattningen i tidskriften pekar på 
att högläsning främjar barns framväxande 
läskunnigheten. När en förälder har en 
positiv attityd till läsning är det större 
möjlighet att barn skapar en positiv 
inställning till läsningen.  

Al-Mansour, Nasser Saleh & AlShorman, 
Ra’ed Abdulgarder 
 
The effect of teacher’s storytelling aloud on 
the reading comprehension of Saudi 
elementary stage students 
 
Tidskrift 
 
År: 2011 
 
Söktjänst: Google Scholar  
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka hur lärares 
högläsning av berättelser 
påverkade elevers 
läsförståelse.  

Undersökning gjordes på saudiska 
grundskoleelever. 40 elever deltog ifrån 
studien, som var slumpmässigt utvalda från 
l-Riyadh Educational District.  
 
I två ämnen skapade man en kontrollgrupp 
och en försöksgrupp. Totalt 2 
kontrollgrupper och 2 försöksgrupper. 
Dessa elever som ingick i försöksgrupperna 
fick lyssna på berättelser genom högläsning 
medan kontrollgrupperna inte fick lyssna 
på någon högläsning.  
För och eftertester användes för att jämföra 
utvecklandet av läsförståelsen. Under en 
terminstid samlades och sparades data.  
 
Land: Saudiarabien  
 

Studien baseras på 
tidigare forskning inom 
samma område. 

Resultatet visar att berättelser som läses 
vid högläsning hade en positiv effekt på 
elevers presentationsförmåga. Eleverna 
utvecklade intresse för läsningsprocessen 
och diskussioner kring det lästa. Även 
självförtroendet ökade hos eleverna.  
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Johnston Vickie 
 
Successful Read-Alouds in Today's 
Classroom 
 
Artikel 
 
År: 2016 
 
Söktjänst: ERIC 
 

Artikeln beskriver och ger tips 
på hur högläsningen kan bli 
mer framgångsrik i 
undervisningen.  

Författaren använder tidigare forskning 
inom området.  
 
Land: USA 
 
 
 
 
 
 

Teoretisk bakgrund 
framkommer inte.  

Resultatet visar på att högläsning främjar 
elevers språkutveckling. Högläsningen 
kan utveckla elevers ordförråd och 
utveckla ett högre nivåtänkande hos 
elever.  

Tjernberg Catharina 
 
Framgångsfaktorer i läs och skrivlärande  
 
Doktorsavhandling. 
 
År: 2013  
 
Söktjänst: LIBRIS 

Syftet med studien var att 
analysera de aspekter som är 
grunden till lyckad läs- och 
skrivutbildning. 
Fokus i detta är mestadels på 
elever som ligger i en riskzon 
för läs- och skrivsvårigheter.  
 

Studien är kvalitativ och en så kallad 
praxisorienterad studie. Både 
klassrumsobservation, intervjuer och 
fältanteckningar har förekommit.  
Författaren har haft samtal med både lärare 
och logopeder som ägde rum under 
perioden 2006–2007. En pilotstudie 
genomfördes år 2008.  
Tjernberg har använt sig av olika 
datasamlingsmetoder för att öka studiens 
trovärdighet, detta kallas triangulering.  
 
Land: Sverige 

Studien tar upp 
teoretiska aspekter på 
läs- och skrivlära. 
Bland annat nämns det 
sociokulturella 
perspektivet.  

Resultatet visar på att lyckad läs-och 
skrivundervisning innebär att lärare ser 
läsandet och skrivandet i en helhets 
process. Det gäller både det muntliga och 
det skriftliga språket. Undersökningen i 
studien visar på att lärare använder en 
variation av metoder och tillvägagångsätt 
för att få en större möjlighet att möta de 
olikheter som finns hos elever. Mål med 
undervisningen är att inkludera alla elever. 
Det framkommer att aktiviteter som 
läsande, skrivande, räknande och 
samtalande sker i samspel med varandra.   
 

 

 

 

 

 

 


