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______________________________________________________________________________ 

Denna litteraturstudie har sin utgångspunkt i observationer som gjorts under genomförd verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Dessa visar att högläsning till stor del används som ett avslappningsinslag i anslutning till 

fruktstund eller när det finns tid över under skoldagen, till skillnad från att använda det som ett planerat 

lärtillfälle. Erfarenheterna styrks av PIRLS 2011 där det framkommer att svenska elever sällan ges möjlighet 

till samtal som bearbetning kring en högläsningstext. Studiens syfte är därmed att belysa vad högläsning som 

social praktik har för påverkan på elevers utveckling inom ämnet svenska samt undersöka vad forskning 

beskriver om högläsningens påverkan på elevers språkförståelse, knutet till de underliggande komponenterna 

ordförråd, språkstruktur och hörförståelse. Studien har sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och utmaningar påvisar forskningen att det finns med högläsning som social prak-

tik? 

• Hur påverkar högläsning elevers språkförståelse?  

Studien baserar sig på sammanlagt elva vetenskapliga publikationer, i form av doktorsavhandlingar, licenti-

atavhandlingar, tidskriftsartiklar och konferensbidrag, som ger en bild av både internationell och nationell 

forskning. Denna litteraturstudie grundar sig i den sociokulturella teorin som lyfter vikten av samspel och 

gemenskap som ett viktigt underlag till lärande. 

Studiens resultat visar att möjligheterna med högläsning är mer framstående än vad utmaningarna är. De 

möjligheter som sammanställts i studien är att högläsning som social praktik bidrar till att: utveckla gruppens 

gemenskap, möjliggöra ett möte med en mer avancerad litteratur för eleverna, utveckla elevernas förståelse 

för hur lässtrategier används samt utveckla elevers ordförråd, förståelse för språkstruktur och hörförståelse. 

Utmaningarna ligger främst hos läraren som bland annat måste vara väldigt flexibel när det kommer till att 

ha ett fokus på både texten och eleverna samtidigt under en pågående högläsningssituation. En slutsats som 

gjorts i studien är att högläsning som social praktik kan ge stora framgångar inom många områden i svensk-

undervisningen men att det krävs en medveten planering av läraren för att nå dit. Flera av studiens forskare 

påpekar, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, att det är i interaktionen lärandet sker och att det 

krävs stöttning från en erfaren person för att nå dit.   

_____________________________________________________________________________ 

Sökord: högläsning, social praktik, språkförståelse, ordförråd, lässtrategier 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

En av skolans viktigaste uppgifter att erbjuda eleverna de bästa möjligheterna att använda 

och utveckla sitt språk. Enligt det inledande stycket i kursplanen för ämnet svenska (Skol-

verket, 2017b) är språket ett av de främsta redskapen för att kunna kommunicera med andra 

människor. Med språket som hjälp utvecklar människor sin identitet. Språket bidrar med 

att de kan uttrycka sina egna känslor och tankar till andra samt att de kan förstå hur med-

människor tänker och känner. Ett välutvecklat språk är därmed grundläggande för att män-

niskor ska förstå sin omvärld och kunna vara en del i ett samhälle där olika generationer, 

kulturer och språk samverkar (Skolverket, 2017b:252).  

Att gemensam högläsning är en aktivitet som bidrar till språkutveckling bekräftar bland 

annat Karin Jönsson. Vidare beskriver hon att när lästa texter behandlas kollektivt i en 

klass, med både lärare och elever delaktiga i processen, skapas stora möjligheter för en 

delad läsupplevelse som bidrar till att elever utvecklas som läsare och skrivare (Jönsson, 

2007:92).  

Efter observationer från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi reflekterat över att 

högläsningen sällan innefattade något gemensamt arbete runt den lästa texten, utan ofta 

förekom i anslutning till fruktstunder som en typ av avslappningsstund. Enligt PIRLS1 

2011 är inte detta ett problem som enbart är isolerat till de skolor vi besökt. I undersök-

ningens resultat beskrivs att även om svenska elever får lyssna till högläsning frekvent i 

undervisningen så ges det sällan utrymme för samtal som bearbetning kring det lästa (Skol-

verket, 2012:62). 

Denna litteraturstudie kan därför anses vara relevant i sammanhanget eftersom den bidrar 

till att styrka varför högläsning som en social aktivitet är en undervisningsmetod att räkna 

med i skolans svenskundervisning. I studien återfinns både nationell och internationell 

forskning som har inhämtats genom sökningar på ett flertal söktjänster samt genom kedje-

sökningar. Materialet har sedan granskats och ställts mot bland annat syfte och frågeställ-

ningar för att säkerställa dess relevans för studien.  

  

                                                      
1 PIRLS, som står för Progress in International Reading Literacy Study, är en internationell undersökning 

som granskar elevers läsförmåga i årskurs 4 (Skolverket, 2012:62).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning beskriver om högläsning-

ens påverkan på elevers språkförståelse, knutet till de underliggande komponenterna ord-

förråd, språkstruktur och hörförståelse. Vidare är syftet att belysa vad högläsning som 

social praktik har för ytterligare påverkan på elevernas utveckling inom ämnet svenska.  

Frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och utmaningar påvisar forskningen att det finns med högläsning 

som social praktik? 

• Hur påverkar högläsning elevers språkförståelse?  

Högläsning som social praktik kan även beskrivas som en social aktivitet där lärande sker 

i samspel mellan lärare och elever. I en sådan aktivitet bearbetas texten gemensamt både 

under pågående och efter avslutad högläsning. Denna typ av samtalsbaserat litteraturarbete 

bidrar till att lärare kan agera en aktiv stöttning i elevernas textbearbetningsprocess och i 

förståelsen av textens innehåll (Jönsson, 2016:93; Stensson, 2006:120).  
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3. Bakgrund 

I avsnitt 3.1. ges beskrivningar på de ämnesspecifika begrepp som kräver en förklaring för 

att läsaren till fullo ska kunna förstå studiens resultat. I avsnitt 3.2. beskrivs det teoretiska 

perspektiv som stora delar av studiens publikationer baserar sig på, det sociokulturella 

perspektivet, och avslutningsvis sammanfattas hur högläsning kan relateras till styrdoku-

menten i avsnitt 3.3. 

3.1 . Ämnesspecifika begrepp 

3.1.1. Högläsning som social praktik 

Begreppet högläsning kan ha ett flertal olika betydelser beroende på i vilka sammanhang 

det används. Denna studie frångår att högläsning endast associeras med avslappning och 

sätter istället in begreppet i ett sammanhang där lärande sker i interaktion med andra 

(Stensson, 2006:120). Här används därmed begreppet för att förklara en social aktivitet där 

lärande sker i samspel mellan lärare och elever. Karin Jönsson (2016:92–93) menar att när 

högläsning benämns som en social praktik ingår det att lärare och elever bearbetar texten 

gemensamt både under pågående och efter avslutad högläsning. Ett sådant arbetssätt bidrar 

till att lärare och elever kan ge varandra stöd i textbearbetningsprocessen och i förståelsen 

av textens innehåll. En social högläsningsstund kan således användas som en modell där 

läraren visar för eleverna hur de på ett framgångsrikt sätt kan möta en text: genom att 

stanna upp, dröja kvar vid sina tankar och sedan samtala om dem med andra (Stensson, 

2006:120).  

I den analyserade forskning som ligger till grund för studiens resultat har ett antal begrepp 

som har samma eller liknande betydelse som högläsning som social praktik identifierats. 

För att inte förvränga forskarnas ord har ett beslut tagits att i vissa fall använda deras be-

grepp även i denna studie. De begrepp som identifierats är: gemensam läsning, läsning 

tillsammans, lärarlett litteraturarbete och dialogisk högläsning. Begreppet samtal tar även 

det flera skepnader i de olika forskningsbidragen, bland annat som: litteratursamtal, bok-

samtal och textsamtal (Jönsson, 2007; Tengberg, 2011; Aminoff, 2017; Tjernberg, 2013). 
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3.1.2. Språkförståelse 

Studiens syfte baserar sig delvis på att belysa hur högläsning påverkar elevers språkförstå-

else. I följande avsnitt görs en ansats till att förklara begreppets olika innehållsliga delar 

för att ge läsaren en djupare förståelse för studiens resultat och resultatdiskussion. 

Språkförståelse är en av de två grundläggande färdigheterna som omnämns i modellen The 

simple View of Reading. Modellen, som lanserades av forskarna Philip Gough och William 

Tunmer under 1980-talet2, är väl etablerad och frekvent använd bland forskare och lärare 

runt om i världen (Norén, 2018:15). Med hjälp av The Simple View of Reading separerar 

de två forskarna komponenterna avkodning och språkförståelse från varandra för att sedan 

förklara deras multiplikativa relation för att nå framgång i den komplexa läsprocessen. 

Hoover och Googh (1990) menar att de båda komponenterna är lika avgörande för att ut-

veckla en god läsförståelse. Detta beskrivs med formeln L=A x S (Läsning = Avkodning 

x Språkförståelse). För att framgång inom läsning ska uppnås får ingen av komponenterna 

vara lika med 0 (Hoover & Googh, 1990:128–132). Denna relation kan även skrivas som 

0 = 1 x 0 och 0 = 0 x 1. Vidare beskrivet innebär detta att en elev som är en god avkodare 

men saknar språkförståelse har svårt att nå god läsförståelse och tvärtom (Norén, 2018:16).  

I en vidareutvecklad form av modellen (figur 1) som är inspirerad av senare forskning3 har 

en struktur utformats för vilka färdigheter som behövs för att kunna avkoda och nå god 

språkförståelse (Norén, 2018:16).  

 

 

Figur 1. En vidareutvecklad form av The Simple View of Reading (Norén, 2018:16). 

 

                                                      
2 Modellen publicerades i Gough & Tunmer (1986) – se vidare information i referenslista.  

 
3 Forskning som den vidareutvecklade formen av The simple View of reading baserar sig på: Wren, 2001; 

Glaser & Moats, 2008; Scarborough, 2001 – se vidare information i referenslista. 
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En praktisk nytta som denna vidareutvecklade form av modellen uppvisat är att den gör 

det lättare för pedagoger att förstå vilka aktiviteter i undervisningen som gynnar vilken del. 

Aktiviteter som tränar fonologisk medvetenhet kan därmed på ett tydligt sätt relateras till 

att utveckla avkodningen medan aktiviteter som högläsning och samtal som syftar till att 

öka elevernas ordförråd främst utvecklar språkförståelsen (Norén, 2018:15–17).  

Det finns ingen självklar och enkel definition till begreppet språkförståelse mer än att det 

betyder ”att förstå språk” (Hellman, 2018:93). Denna studie har därför, i enlighet med ti-

digare nämnd modell, valt att fokusera på begreppets tre underkomponenter: ordförråd, 

språkstruktur och hörförståelse. Studiens syfte är även att belysa om och hur högläsningen 

bidrar till en utveckling av dessa. 

Hellman (2018) beskriver att om en individ har ett välutvecklat ordförråd gynnas även 

språkförståelsen och vidare därmed även läsförmågan. Med ordförråd menas de ord som 

en enskild individ behärskar och har lagrat i sitt mentala lexikon (Hellman, 2018:98). En 

persons ordförråd kan delas in i två delar, det aktiva och det passiva. Det aktiva ordförrådet 

innehåller ord som personen har en djup förståelse för och använder både i tal och skrift, 

medan det passiva innehåller ord som förstås, ofta med hjälp av kontexten, men som inte i 

någon större utsträckning används i eget språk (Ordförråd, 2009).  

Att ha ett stort ordförråd som innehåller många olika begrepp är därmed viktigt men det är 

inte bara omfattningen av antalet ord som påverkar en persons språkförståelse utan bland 

annat även kunskaper om ordens innehållsdjup (Hellman, 2018:98). Att ha förståelse för 

ett ords innehållsdjup innebär att ha kunskap om hur många underbetydelser det finns för 

just det ordet. Dessutom handlar det om att kunna göra kopplingar mellan olika ord. Ett 

exempel är att förstå att både tulpan och tussilago är hyponymer4 till begreppet blomma 

och att blomma i sin tur är hyponym till begreppet växt. Vidare är det även viktigt att ha 

kunskap om att det finns homonymer5 i det svenska språket. Ett exempel är ordet fil, där 

meningarna jag åt fil till frukost och jag delade en fil på nätet, inte betyder samma sak. 

Ordet fil får här två helt olika betydelser baserat på den omgivande kontexten (Hellman, 

2018:98). Ett välutvecklat ordförråd och förståelse för de olika ordens innebörd är därmed 

avgörande för elevers utveckling när det kommer till att lära sig läsa och förstå vad de 

                                                      
4 Hyponymer är ord som innehållsmässigt är underordnade ett annat begrepp (Hyponym, 2009).  

 
5 Homonymer är ord som stavas och/eller uttalas likadant men som har olika betydelse (Homonym, 2009).  
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läser. Det är därför viktigt att läraren arbetar aktivt med att stimulera tillväxten av elevernas 

ordförråd genom en välplanerad undervisning (Frylmark, 2018:110).  

Kunskaper om språkstruktur, som kan ses som resultatet av språkets regler för att bygga 

en text på ett korrekt sätt, är viktiga för en individs språkförståelse (Hellman, 2018:98). 

Johansson, Grönvall Fransson & Eriksson (2018:121) beskriver att begreppet språkstruktur 

innefattar en mängd olika områden och att två av dessa har visat sig ha en extra stor påver-

kan på språkförståelsen och hur en läsare förstår en text. Det första området är morfologi 

och det andra är syntax.  

Morfologi kan beskrivas som läran om morfemen och dess olika varianter samt dess gram-

matiska funktion (Morfologi, u.å.). Morfemen, som är språket minsta betydelsebärande 

enheter, kan jämföras med legobitar. Dessa bitar sätts sedan samman till helheter, ord, en-

ligt olika mönster. Varje språk har sitt eget system för hur detta ska ske och därför är det 

helt avgörande att ha dessa kunskaper för att förstå just det språkets uppbyggnad och inne-

håll. Att känna igen olika morfem, som till exempel rotmorfem och olika typer av affix6, 

kan hjälpa elever i sin avkodning av ord. Ett exempel på detta kan vara att eleven genom 

att ha kunskap om rotmorfemet cykel kan förstå sammansättningarna cykel-n, cykla-de 

och cykel-pump (Johansson et al., 2018:122–125).  

Syntax är den delen av språkets grammatik som beskriver hur ord kombineras till olika 

fraser, satser och meningar (Syntax, u.å.). Johansson et al. (2018) menar att det är viktigt 

att elever har kunskap om de olika konventionerna som språket bygger på, eftersom det 

både underlättar deras egen läsning samt förståelsen av det de läser. I det svenska språket 

har till exempel ordföljden en helt avgörande roll för vad en mening får för betydelse. 

Meningen Kalle sparkade fotbollen har inte alls samma betydelse som Fotbollen sparkade 

Kalle. Här måste läsaren ha en förståelse att det svenska språket följer basordningen Sub-

jekt Verb-Objekt, SVO, för att förstå vem det är som sparkar vem (Johansson et al., 

2018:128).  

Johansson et al. (2018) beskriver att det ofta är avkodningen som hamnar i fokus när den 

tidiga läsinlärningen diskuteras. De menar dock att även den syntaktiska kompetensen är 

av stor betydelse när det kommer till att utveckla elevers läsförståelse. Om eleverna har 

förståelse för hur man avgränsar en mening med stor bokstav och punkt samt kunskaper 

                                                      
6 Affix är de orddelar som placeras före eller efter ordets rotmorfem och som ändrar ordets betydelse, men 

som inte vanligen kan förekomma som självständigt ord (Affix, 2009). 
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om meningsuppbyggnad har de sedan lättare att förstå en text när de läser själva (Johansson 

et al., 2018:128).  

En enkel förklaring till begreppet hörförståelse är att det innebär en ”förståelse av det man 

hör” (Hörförståelse, 2009). Persson (2018) menar att hörförståelsen kan vara svår att skilja 

från läsförståelsen men att skillnaden är bland annat att läsförståelsen förutsätter en för-

måga att kunna avkoda medan hörförståelsen inte gör det. Hörförståelsen bygger på tre 

färdigheter: ”att kunna aktivera sin bakgrundskunskap, att kunna anpassa […] sitt lyss-

nande efter textens struktur samt att kunna använda tolkningsstrategier för att förstå texters 

innehåll” (Persson, 2018:163). Det är vanligt att ovana läsare, med en svagt utvecklad hör-

förståelse, har svårigheter att förstå texters innehåll. Dock menar Fälth (refererad i Persson, 

2018:164) att övningar som fokuserar på innehållet i en text ger goda möjligheter till att 

elever utvecklar sin hörförståelse på både kort och lång sikt.  

3.2 . Sociokulturellt perspektiv på högläsning 

Språk är människan främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utveck-

lar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. 

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2017b:252). 

Citatet ovan är hämtat från kursplanen i svenska och styrker att språket ska vara en 

grundsten i den svenskundervisning som ska erbjudas eleverna. I en tolkning som Gunn 

Imsen (2006) gör av Vygotskijs sociokulturella teori poängterar hon hur viktigt samspelet 

mellan människor är för att ett lärande ska ske. Imsen menar att språket har en avgörande 

roll för en individs intellektuella utveckling och är ett viktigt hjälpmedel för det självstän-

diga tänkandet (Imsen, 2006:314–315).  

Enligt Vygotskijs teori krävs det att människor får interagera med varandra i sociala sam-

manhang för att de ska kunna lära av varandra. En välfungerande kommunikation mellan 

människor blir därmed viktig för att individer ska utvecklas intellektuellt och kunskaps-

mässigt (Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006:8). Vygotskijs syn på lärande är nära 

sammankopplat till principen om den proximala utvecklingszonen. En definition på be-

greppet är att det är den zon som ligger mellan vad en person klarar av på egen hand och 

vad en person behöver vägledning och stöttning med (Lev Vygotskij, u.å.). Mer utvecklat 

menade Vygotskij att när en individ behärskar en färdighet är de även nära att behärska 
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den i utvecklad form. Den proximala utvecklingszonen är därmed den zon där människor 

är mottagliga och behövande av instruktioner och förklaringar för att vidare utveckling ska 

ske. Denna stöttning bör enligt Vygotskij ske av en person som är mer kunnig inom ämnet 

och som har kunskaperna att leda lärandet vidare (Säljö, 2014:305–306).  

Imsen (2006) beskriver att i en högläsningssituation där lärare och elever delar en gemen-

sam språkupplevelse ges tillfälle för läraren att arbeta utifrån den proximala utvecklings-

zonen. I situationer där läraren aktivt hjälper och stödjer eleven i rätt riktning mot en kun-

skap och till ett lärande blir hen en medierad stöttning. Målet är då att eleven, genom stött-

ning och en erfaren person, slutligen ska klara av den givna uppgiften själv. För att elever 

ska nå utveckling inom zonen krävs att de får medverka i högläsningsstunder där de får 

lyssna till böcker som ligger lite över den nivå de klarar på egen hand men som samtidigt 

inte ligger på en för hög nivå. Hamnar eleverna utanför gränsen för vad de klarar med hjälp 

sker inget lärande, stannar de däremot inom gränsen för den proximala utvecklingszonen 

stimulerar högläsningen elevernas kunskaper ett steg i rätt riktning mot att bli goda läsare 

(Imsen, 2006:316–317). 

3.3. Högläsningens utrymme i styrdokumenten då och nu 

I en analys av gamla och nya styrdokument har en förändring i hur högläsningsbegreppet 

används under årens gång identifierades. I Läroplanen för grundskolan, 1969 (Lgr69) står 

begreppet utskrivet i sin hela form: ”Läsinlärning och lästräning: Högläsning och tyst läs-

ning, med handledning, enskilt, i grupper och i klass” (Skolöverstyrelsen, 1969:28). Redan 

i 1980 års läroplan - mål och riktlinjer för grundskolan (Lgr80) sker en förändring. Här 

skrivs inte begreppet ut, utan istället står det att eleverna ska få ”lyssna till dikter, sagor, 

berättelser etc.” (Skolöverstyrelsen, 1980:137). I nuvarande läroplan, Läroplan för grund-

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), står det beskrivet att eleverna ska 

få träna sig på att ”lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 

2017b:258). Succesivt har högläsningsbegreppet fasats ut i våra styrdokument; från att 

vara utskrivet i sin hela form till att inte nämnas i direkt form alls. En hypotes är att det 

kan vara en bidragande orsak till att högläsningen inte längre upplevs vara en lika aktuell 

metod att använda sig av i undervisningen.  

Att göra kopplingar mellan gällande styrdokument och högläsning som social praktik bör 

dock inte innebära några svårigheter. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska 
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(Skolverket, 2017a) lyfts att språket utvecklas i sampel med andra och bland annat bidrar 

till att skapa förståelse för oss själva och omvärlden (Skolverket, 2017a:5). Kursplanen i 

svenska lyfter även vikten av att ha ett välutvecklat språk och att människan är beroende 

av det för att tänka, kommunicera och lära. En god språklig förmåga är identitetsutveck-

lande och bidrar till att människor kan verka i ett samhälle där bland annat olika kulturer 

och språk möts (Skolverket, 2017b: 252). 

I syftesdelens första mening lyfts en av de bärande delarna av svenskämnet fram, att under-

visningen ska bidra till att eleverna tillgodoses de språkkunskaper de behöver (Skolverket, 

2017a:5). Mer ingående framkommer det att eleverna ska få utveckla kunskaper om vad 

det svenska språket har för regler samt vilken uppbyggnad språket har. Eleverna ska även 

ges möjlighet i att utveckla sitt språkbruk samt sin förståelse för hur det kan skifta beroende 

på olika sociala kontexter (Skolverket, 2017b:252). Kunskaper av sådant slag bidrar till att 

skapa en språklig trygghet hos eleverna. När eleverna har tilltro till sin egen språkliga för-

måga vågar de delta i diskussioner och göra sin röst hörd (Skolverket, 2017a:5–6). När 

elever deltar i diskussioner och samtal får de även möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om vilka konsekvenser sättet man väljer att uttrycka sig på kan få för både för en själv och 

för sina medmänniskor (Skolverket, 2017b:252).  

I det centrala innehållet av kursplanen nämns ett antal punkter som går att relatera till hög-

läsning. I kunskapsområdet läsa och skriva lyfts det att undervisningen ska bidra till att ge 

eleverna kunskaper om lässtrategier, alltså de konkreta tillvägagångssätt som används för 

att angripa en text (Skolverket, 2017a:10). Att högläsning skulle bidra med det styrker 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006:15) när de beskriver hur den vuxne uppläsaren 

agerar modell för hur det går ta sig an en text under en högläsningsstund. I samspelet som 

blir överförs kunskaper om framgångsrika strategier till eleven, som hen kommer ha utbyte 

av under sin skolgång.  

Även delar ur de två kunskapsområdena Tala, lyssna och samtala och Berättande texter 

och sakprosatexter går med fördel att relatera till högläsningsaktiviteter. I det förstnämnda 

beskrivs att eleverna ska få ”lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 

2017b:253) och i det andra beskrivs det att eleverna ska få möta berättande texter och 

poetiska texter från olika tider och delar av världen samt texter i olika format, bland annat 

som kapitelböcker, bilderböcker, sagor och myter (Skolverket, 2017b:253).  
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4. Metod 

I följande kapitel behandlas studiens tillvägagångsätt. I avsnitt 4.1. presenteras genomförd 

informationssökning, därefter redovisas studiens kriterier för inklusion (4.1.1.), urvalet 

(4.1.2.) för att sedan avslutas med en materialanalys (4.2.). 

4.1. Informationssökning 

Informationssökningen som har gjorts för att hitta underlag till denna litteraturstudie har 

genomförts i SwePub, Google Scholar och ERIC. 

De inledande sökningarna genomfördes i databasen SwePub, som tillhandahåller bland 

annat avhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och böcker (bokkapitel) som är pub-

licerade vid svenska lärosäten. Anledningen till att valet av söktjänst var att det till en 

början mestadels kom fram svenska sökord som till exempel; högläsning, språkutveckling 

och undervisning. För att möjliggöra för fler träffar valdes trunkeringar7 av sökorden. 

Sökorden kombinerades även för att bidra till en större precision av träffarna. Vidare i 

sökningen i SwePub användes kedjesökningar genom referenslistor, dessa kedjesökningar 

resulterade i att det hittades intressanta namn som valdes att söka vidare på. Två namn som 

frekvent dök upp var Caroline Liberg och Karin Jönsson, därför gjordes även författarsök-

ningar på dessa.  

Nästkommande sökningar gjordes i söktjänsten Google Scholar där bland annat en kedje-

sökning genomfördes utifrån boken Bygga broar (Jönsson, 2016). Denna sökning resulte-

rade i att doktorsavhandlingen Samtalets möjligheter av Michael Tengberg påträffades. 

För att vidga vyerna och få ett internationellt perspektiv i litteraturstudien användes även 

Educational Resources Information Center (ERIC) som är en databas med pedagogisk in-

riktning som tillhandahåller både svenska och internationella publikationer. Här genom-

fördes en tesaursusökning8 på begreppen oral reading och language acquisition. För att 

avgränsa antalet träffar kryssades fälten peer-reviewed och academic journals i och bland 

träffarna påträffades det ett flertal relevanta artiklar. Även ett antal kedjesökningar från 

tidigare litteraturlistor genomfördes. 

                                                      
7 Vid trunkering avkortas sökordet och utökas med en asterisk ex. högläsning – högläs* (Trunkera, 2015). 

 
8 Tesaurus är en typ av ordbok som primärt är uppställd efter ämnesområden och som återfinns i vissa data-

baser (Tesaurus, 2009).  
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För vidare information om trunkeringar, kombinationer och kedjesökningar som genom-

förts i de olika databaserna se bilaga 1 – översikt över informationssökning.  

4.1.1. Kriterier för inklusion 

Efter informationssökningens genomförande hade tre databaser använts och ett stort antal 

träffar gjorts. För att möjliggöra för en väl grundad inklusion formulerades fyra kriterier: 

Det första kriteriet handlar om att de funna publikationerna måste överensstämma med 

studiens syfte och frågeställning. Därför bör det finnas en koppling till begrepp som hög-

läsning, språkförståelse, sociala praktiker, dialogisk högläsning och samtal av olika typer 

(till exempel textsamtal och boksamtal). 

Det andra kriteriet innefattar materialets vetenskaplighet. Om inte materialet är vetenskap-

ligt granskat blir en exklusion nödvändig för studiens relevans.  

Det tredje kriteriet handlar om att studien ska innefatta en bred variation av publikationsty-

per till exempel olika typer av avhandlingar samt vetenskapliga artiklar. 

Det fjärde kriteriet handlar om att det är önskvärt att studien bygger sin kärna runt både 

nationell och internationell forskning för att möjliggöra för en ytterligare variationsgrad i 

studiens kommande resultat.  

4.1.2. Urval 

I nedanstående tabell presenteras en mer översiktlig sammanställning av publikationerna 

som litteraturstudien baserar sig på, sorterat i bokstavsordning efter titel. Efter genomfört 

urval återstod slutligen tre doktorsavhandlingar, två licentiatavhandlingar, fyra artiklar 

samt två övrigt vetenskapliga publikationer.  
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Tabell 1. Information om urval 

Titel  Författare Publikationstyp Årtal 
Effects of Teachers’ Reading-

Aloud Styles on Vocabulary 

Acquisition and Comprehen-

sion of Students in the Early 

Elementary Grades 

Edna Greene Brabham & 

Carol Lynch-Brown  

Artikel 2002 

Framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande: En praxioriente-

rad studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken 

Catharina Tjernberg Doktorsavhandling 2013 

Högläsning för äldre elever. 

En mötesplats för teori och 

praktik 

Anna Nordenstam & Olle 

Widhe 

Artikel 2017 

Litteraturarbetets möjligheter. 

En studie av barns läsning i 

årskurs F-3 

Karin Jönsson Doktorsavhandling 2007 

Making the Very Most of 

Classroom Read‐Alouds to 

Promote Comprehension and 

Vocabulary 

Lana Edwards Santoro, Da-

vid J. Chard,  

Lisa Howard & 

Scott K. Baker 

Artikel 2008 

Samtalets möjligheter: om lit-

teratursamtal och litteraturre-

ception i skolan 

Michael Tengberg  Doktorsavhandling 2011 

Samtals- och skriftspråksorien-

terade lärarledda aktiviteter i 

förskoleklass 

Christina Aminoff Licentiatavhandling 2017 

Språk och kommunikation.  

Ingår i: Att läsa och skriva – 

forskning och beprövad erfa-

renhet 

Caroline Liberg Samlingsverk - Myndig-

heten för skolutveckling 

2007 

The Effects of reading 

storybooks aloud to children 

Linda A. Meyer,  

Steven A. Stahl, 

James L. Wardrop & 

Robert L. Linn 

Konferensbidrag 1992 

Varför knackar han inte bara 

på?: en studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1-2 

Helena Eckeskog Licentiatavhandling 2013 

Vocabulary Development dur-

ing Read-Alouds: Examining 

the Instructional Sequence 

Karen J. Kindle Artikel 2010 

  



13 
 

4.2. Materialanalys  

Efter slutförd informationssökning genomfördes två urval för att successivt reducera anta-

let publikationer. Det inledande urvalet behandlade publikationernas abstract och titlar. 

Uppfattades de relevanta för studien genomfördes sedan urval två som byggde på närläs-

ning av publikationernas resultat och diskussion. Det slutgiltiga materialet för studien sam-

manställs i bilaga 2 - Översikt över analyserad litteratur. 

Vid fortsatt läsning och analys av valt material ställdes följande frågor till texten baserade 

på studiens syfte och frågeställningar: 

1. Vilka fördelar beskrivs med högläsning som social praktik? 

2. Vilka utmaningar beskrivs med högläsning som social praktik? 

En underfråga formulerades även på fråga 1 för att fokusera mer på högläsningens bety-

delse för elevers språkförståelse: 

o Påvisar forskningen några speciella möjligheter som syftar mot en utveckling 

av någon av språkförståelsens tre underliggande komponenter; ordförråd, 

språkstruktur och hörförståelse? 

För att nå en struktur i funnet material sammanställdes publikationernas förhållande till 

ovanstående frågor. Denna process utmynnade i att ett antal olika stödord som är relaterade 

till högläsning som social praktik växte fram; gruppgemenskap/läsargemenskap, mönster 

i texter, motivation, möte med mer komplexa texter, lässtrategier, textrörlighet, ordförråd, 

läsande förebilder. Med stödorden som grund gjordes sedan en färgkodning som användes 

som underlag för att bilda olika tematiska titlar i studiens resultatkapitel (5). 
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5. Resultat 

I följande kapitel beskrivs den genomförda litteraturstudiens resultat med fokus på studiens 

frågeställningar:  

1. Vilka möjligheter och utmaningar påvisar forskningen att det finns med högläs-

ning som social praktik? 

2. Hur påverkar högläsning elevers språkförståelse?  

I avsnitt 5.1. görs en ansats till att sammanfatta de möjligheter som den analyserade forsk-

ningen har lyft med högläsning, kopplat till frågeställningarna 1 och 2. I avsnitt 5.2. besk-

rivs högläsningens utmaningar ur både elevens och lärarens perspektiv, kopplat till fråge-

ställning 1. 

Resultatkapitlets underrubriker är en produkt av den tematiska analys som nämns i studiens 

materialanalys (4.2.); Högläsningens påverkan på gruppgemenskapen (5.1.1.), Högläs-

ningens påverkan på elevers textvärldar (5.1.2.), Högläsningens påverkan på elevers för-

ståelse för lässtrategier (5.1.3.), Högläsningens påverkan på elevers ordförråd (5.1.4.), 

Högläsningens påverkan på elevers förståelse för språkstruktur (5.1.5.) samt Högläsning-

ens utmaningar - ur lärar- och elevperspektiv (5.2.1. och 5.2.2.). 

5.1. Högläsningens möjligheter 

Att läsa skönlitteratur högt för elever har länge varit en viktig metod i många lärares under-

visning men liksom andra undervisningsmetoder som upplevs vara svåra att bedöma ris-

kerar högläsningsstunderna att väljas bort eller betraktas som något extra utöver den van-

liga undervisningen (Nordenstam & Widhe, 2017:99–101). Forskningen uttrycker dock 

enlighet om att denna typ av samtalsbaserat litteraturarbete erbjuder stora möjligheter för 

elevers utveckling i läsande och skrivande och därför bör vara ett återkommande moment 

i undervisningen (Liberg, 2007; Jönsson, 2007; Aminoff, 2017; Kindle, 2010; Nordenstam 

& Widhe, 2017; Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008). 

I ett vidare samtal kring språkets betydelse i skolan menar Liberg (2007:8) att vi alla är 

beroende av vårt språk för att kunna uttrycka tankar och känslor men att de språkliga mil-

jöer människor omges av påverkar deras möjligheter till utveckling. Hon lyfter skillnaden 

mellan barn som växer upp i språkligt rika miljöer ställt mot de som inte har samma 
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möjlighet till stöttning i sin hemmiljö. Den förstnämnda gruppen beskrivs ha större möj-

ligheter att påverka sin egen situation, närmiljö och vidare även samhällsutvecklingen än 

den sistnämnda. Med det i åtanke menar Liberg att det därför är ”synnerligen angeläget att 

förskolan och skolan på alla tänkbara sätt stimulerar och stödjer alla barns språkliga ut-

veckling” (Liberg, 2007:8).  

5.1.1. Högläsningens påverkan på gruppgemenskapen 

En av möjligheterna som lyfts fram med gemensam högläsning som arbetssätt är att det 

bidrar till en stärkt gruppgemenskap. Jönsson (2007:10) menar att samtal kring högläsning 

låter deltagarnas tankar mötas och bidrar till att de får dela erfarenheter med varandra. 

Nordenstam och Widhe (2017) styrker det och skriver att gemensam högläsning handlar 

om att utveckla relationer. De menar att det då inte bara handlar om relationerna mellan 

elev och elev utan även de mellan elev och lärare. Högläsning kan ses som ett omsorgsar-

bete eftersom det ger deltagarna möjlighet att ingå i gemensamma läspraktiker där tid ges 

till varandra i gruppen (Nordenstam och Widhe, 2017:98). 

Vidare menar Jönsson (2007:10) att gemensam högläsning även ger möjlighet för eleverna 

att relatera sina egna erfarenheter till den lästa texten och för lärarna att kunna ta del av 

deras bakgrundskunskaper. Ett exempel på en sådan aktivitet beskrivs i Aminoff (2017:94) 

där läraren låter elevgruppen relatera den lästa texten till sina egna erfarenheter genom att 

ställa frågor om handlingen och textens innehåll. Läraren ger därmed eleverna möjlighet 

att diskutera sina erfarenheter och öppnar på så vis upp för olika svar hos eleverna. När 

läraren sedan kopplar ihop berättelsens handling med elevernas erfarenheter möjliggörs en 

djupare förståelse för innehållet samt ger eleverna chans att skapa en tydligare relation till 

berättelsen. Tengberg (2011) beskriver, i enlighet med tidigare forskares uppfattning, att 

lärarledda samtal kring litteraturläsning ger eleverna möjligheter att uppfatta läsningen 

som en relevant aktivitet i undervisningen. Anledningen till det menar han är att sådana 

aktiviteter bidrar till att eleverna, genom att de får samtala om lästa texter och sitt eget 

läsande, även får reflektera över sin omvärld, sina egna erfarenheter och sig själva som 

individer (Tengberg, 2011:312). 

Nordenstam och Widhe (2017:105) menar att högläsning kan bidra till att skapa motivation 

för elever att både börja och fortsätta läsa på egen hand. Genom att eleverna får vara del-

aktiga i en läsargemenskap kan det bidra till att de identifierar sig själva som läsare. 
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Jönsson (2007:233) beskriver i sin studie elever som till en början tydligt tar avstånd till 

läsaktiviteter som högläsning men som i ett senare skede använder just den aktiviteten som 

bro in i läsningens värld. Högläsning handlar därmed både om att presentera berättelsens 

värde i sig och om att skapa motivation och läslust genom att ge eleverna tillgång till texter 

de inte bemästrar själva (Nordenstam & Widhe, 2017:109).  

5.1.2. Högläsningens påverkan på elevers textvärldar 

Ytterligare en fördel med högläsning är att den möjliggör ett möte med en mer avancerad 

litteratur än när eleverna läser själva (Jönsson, 2007; Nordenstam & Widhe, 2017). Jönsson 

(2007:10) menar att en av fördelarna med gemensamma högläsningsaktiviteter är att alla 

elever, oberoende av sin egen läsförmåga, kan delta. När eleverna inte själva behöver lägga 

energi på den egna läsningen kan de istället fokusera på innehållet. Det bidrar till en mer 

sammanhållen läsupplevelse för eleverna och därmed möjligheter för dem att få en större 

förståelse av textens innehåll (Jönsson, 2007:62). Med hjälp av läraren kan alltså elever få 

tillgång till texter som är mer avancerade, både i innehåll och längd, än i de texter de läser 

på egen hand. Högläsningen bidrar då till en mer utvecklad och större läsupplevelse än vid 

ensamläsning och dessutom ger den möjlighet för läraren att skapa en utmanande under-

visning genom valet av olika texter (Nordenstam & Widhe, 2017:105). Även Tengberg 

(2011) styrker möjligheterna med högläsning när det kommer till att ge alla elever, obero-

ende av läserfarenhet och förutsättningar, möjlighet att delta i samma aktivitet. Han menar 

att samtalet kring litteratur ger ”goda förutsättningar för ett kollektivt meningsskapande 

och individualisering på samma gång” (Tengberg, 2011:312). Tjernberg (2013) styrker och 

utvecklar detta påstående med att påvisa att högläsning och tillhörande textsamtal är bety-

delsefulla även ur ett specialpedagogiskt synsätt. Hon beskriver att sådana muntliga akti-

viteter även ger elever med svårigheter att läsa möjlighet att vara delaktiga på ett fram-

gångsrikt sätt (Tjernberg, 2013:182). 

5.1.3. Högläsningens påverkan på elevers förståelse för lässtrategier 

Vidare visar analyserad forskning att högläsningen kan användas som ett lärtillfälle för att 

utveckla elevers kunskaper om hur de kan möta en text för att få en utvecklad förståelse av 

dess innehåll och sammanhang (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Nordenstam & Widhe, 

2017; Tjernberg, 2013). Jönsson (2007:12) menar att samtal kring högläsning ger eleverna 

möjligheter att se de mönster som finns i en text samt en insyn i hur andra, både läraren 
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och eleverna, tolkar och angriper texter. Tjernberg (2013) relaterar även hon samtalet kring 

högläsning till att eleverna lär sig hur man kan ta sig an en text och relatera den till sina 

egna erfarenheter. Tjernbergs studie visar även på sambandet mellan textsamtalet och ele-

vernas förmåga att ta sig an svårare texter i skolans undervisningsmaterial (Tjernberg, 

2013:237). Nordenstam och Widhe (2017:109) menar att högläsning kan erbjuda eleverna 

en konkret modell för vad läsning är och vilka strategier de kan använda sig av för att ta 

sig an en text. I en studie gjord av Helena Eckeskog (2013) lyfts det att högläsning är en 

framgångsrik undervisningsmetod att använda för att utveckla elevers kunskaper om läs-

strategier. Hon menar att en viktig del av arbetet med läsförståelsestrategier handlar om att 

ställa frågor till texten. När lärarna agerar förebilder i hur man kan göra detta resulterar det 

i att eleverna själva ställer fler frågor till det som läses för dem (Eckeskog, 2013:92). Ge-

nom att läraren använder sig av olika typer av frågor under pågående högläsning, samt 

kopplar dessa till olika förståelsestrategier, får eleverna möjlighet att vara delaktiga i pro-

cessen. Syftet med en sådan undervisning är att kunskapen om de olika strategierna går 

från att vara passiv till aktiv genom att eleverna i ett senare skede kan använda sig av dem 

i sin egen läsning (Eckeskog, 2013:91). Jönsson (2007:239) styrker Eckeskogs resone-

mang kring att lärarna bör låta eleverna lära sig om lässtrategier i funktionella samman-

hang, som en naturlig del genom hela litteraturarbetet. Ett argument som framförs för ar-

betssättet är att högläsning i samband med utveckling av lässtrategier möjliggör en förbätt-

ring av elevernas förståelse för texter samt att det ökar elevernas intresse för att läsa själva 

(Eckeskog, 2013:95).  

5.1.4. Högläsningens påverkan på elevers ordförråd 

Gemensam högläsning ger möjlighet till samtal kring texten när eleverna upplever oklar-

heter med till exempel ord, begrepp eller uttryck (Jönsson, 2007:10). Tengberg (2011:312) 

visar i sin studie att samtalet har en stor påverkan på elevers förståelse av en läst text och 

av de ord som används i den. Han konstaterar att det lärarledda litteratursamtalet bidrar till 

att fylla de tomrum som kan uppkomma hos eleverna vid läsning. 

Om högläsning ska utveckla elevers förståelse för texten och dess innehåll är det dock 

viktigt att läraren reflekterar över genomförandet av undervisningen (Santoro, Chard, Ho-

ward & Baker, 2008; Kindle, 2010; Brabham & Lynch-Brown, 2002). Santoro, Chard, 

Howard och Baker (2008: 402) menar att högläsningsaktiviteter med syftet att bara under-

hålla inte nödvändigtvis utvecklar elevernas ordförråd utan att det då krävs en medveten 
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planering av läraren. Brabham och Lynch-Brown (2002:465) styrker detta med att poäng-

tera att hur effektiv undervisningen blir beror på hur och med vilka metoder läraren läser 

för eleverna. Kindle (2010:69) påvisar i sin artikel att läraren är viktig för att stötta elever-

nas utveckling i en högläsningssituation men att det krävs att hen är medveten om vilka 

strategier som finns att tillgå för att utveckla elevernas ordförråd. Det är även avgörande 

att läraren vet i vilka sammanhang strategierna är relevanta att använda sig av om under-

visningen ska vara framgångsrik. Några av de undervisningsstrategier som lyfts i de 

nämnda studierna är att läraren: 

• använder sig av frågor för att få eleverna att utveckla sin förklaring av ett ord 

• ger eleverna den ”riktiga” definitionen av ordet 

• ger synonymer till ordet 

• ger exempel på kontexter som kan kopplas till ordet 

• synliggör ordets uppbyggnad och morfem  

(Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008:403; Kindle, 2010:80)  

Huruvida dessa är effektiva eller inte varierar kraftigt beroende på hur de används och i 

vilka sammanhang. Att låta elever ”gissa sig fram” till en definition av ett ord är ofta miss-

ledande för deras förståelse. Om ett begrepp visar sig vara utmanande för eleverna att förstå 

bör därför en definition ges direkt av läraren (Kindle, 2010:79). Vilka strategier som an-

vänds bör även grunda sig i vad högläsningen har för syfte. Är syftet att eleverna ska förstå 

den lästa berättelsen i sin helhet bör strategier som innebär korta avbrott användas men är 

syftet att lära eleverna knyta an begrepp till en kontext kan mer utvecklade strategier krävas 

(Kindle, 2010:83). Studien visar att det är viktigt att läraren är uppmärksam på hur strate-

gierna utvecklar elevernas förståelse i de olika undervisningssekvenserna. Kindle menar 

att en kort definition ibland kan vara mer framgångsrik än en lång sekvens med felaktiga 

svar som skapar förvirring och missförstånd hos eleverna (Kindle, 2010:84).  

Även Brabham och Lynch-Brown (2002) för ett resonemang kring framgångsrika strate-

gier men de lyfter mer det övergripande tillvägagångssättet. I sin studie jämför de tre olika 
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högläsningsstilar; just reading9, performance reading10 och interactional reading11 och stäl-

ler dem mot vilken effekt tillvägagångssätten har på elevernas utveckling av ordförrådet 

och deras förståelse för en texts innehåll. Studiens resultat visar att högläsning där samtalet 

är i fokus, interactional reading, är mer effektiv när det kommer till att utveckla elevers 

ordförråd än vanlig tyst högläsning, just reading. Studien visar även att interactional rea-

ding har större effekt på elevers ordförråd än på deras förståelse av textens innehåll. Det 

beror på att allt för många avbrott i läsningen stör elevernas förståelse för textens samman-

hang och att högläsning med syftet att utveckla elevers textförståelse därför bör innehålla 

så få avbrott som möjligt (Brabham & Lynch-Brown, 2002:471–472). 

5.1.5.Högläsningens påverkan på elevers förståelse för språkstruktur 

Viss forskning påvisar att högläsning påverkar elevers förmåga att förstå språkets struk-

turer. En av dessa är Meyer, Stahl, Wardrop och Linn (1992) som förklarar att när elever 

får möta text genom högläsning utvecklas deras förståelse för språkets grammatik och de-

ras förmåga att själva använda sig av mer komplexa strukturer. Mer utvecklat menas att 

genom högläsning möjliggörs ett möte med ett mer avancerat språk, svårare ord och mer 

komplexa meningsbyggnader än i det eleverna möter i sina vardagliga konversationer. Det 

bidrar då till att eleverna får möjlighet att utveckla både sitt ordförråd och sin förståelse för 

mer komplexa grammatiska strukturer (Meyer, Stahl, Wardrop och Linn, 1992:27). Som 

tidigare nämnt hävdar även Jönsson (2007:10) att gemensam högläsning bidrar till möjlig-

heter för läraren och eleverna att samtala om en texts ord, begrepp och uttryck. Aminoff 

(2017:91) menar dock att det snarare är under elevers egen högläsning, för lärare eller 

andra elever, som de utvecklar en förståelse för språkets form, syntaxen, och att högläsning 

utförd av läraren istället utvecklar elevernas kunskaper om språkets innehåll, semantiken.  

  

                                                      
9 Högläsning utan någon interaktion med mellan lärare och elever (A. Svensson, personlig kommunikation, 

6 mars 2019). 

 
10 Högläsning utan avbrott där läraren ”teaterläser” med olika röster och gester. Här uppmuntras samtal om 

texten före och efter läsning (A. Svensson, personlig kommunikation, 6 mars 2019). 

 
11 Högläsning med interaktion där läraren simultant läser och diskuterar texten med eleverna (A. Svensson, 

personlig kommunikation, 6 mars 2019). 

 

Tack Anette Svensson, Jönköping University, för stöttning i översättningen av ovanstående begrepp.  
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5.2. Högläsningens utmaningar 

5.2.1. Lärarperspektiv 

En utmaning som Eckeskog (2013) lyfter i sin avhandling är på vilket sätt en lärare väljer 

att ställa frågor till sina elever. Hon upplever att lärare har en tendens till att ställa alldeles 

för många frågor i ett för snabbt tempo. Det gör det svårt för eleverna att fokusera och få 

möjlighet att fundera på den specifika frågan som ställts. För att undvika en sådan stress 

menar Eckeskog att det under ett lärtillfälle enbart ska lyftas en eller ett par frågor som är 

nära anknutna till diskussionens syfte. Frågorna kan även vara lite mer komplexa för att 

utmana eleverna till en mer innehållsrik diskussion (Eckeskog, 2013:99).  

Jönsson (2007) menar att en högläsningssituation kräver mycket uppmärksamhet från lä-

raren. Hon nämner i sin avhandling att läraren måste vara flexibel genom att i en pågående 

högläsningssituation först kunna rikta fokus mot texten som ska läsas, men även mot den 

grupp elever som lyssnar på högläsningen. Texten kräver i sig att läraren reflekterar över 

innehållet och är medveten om var det är fördelaktigt, eller rent nödvändigt, att göra ned-

slag för en diskussion. När sedan dessa diskussionspauser görs är det viktigt att läraren är 

uppmärksam och återkopplar till de kommentarer och frågor eleverna har haft under hög-

läsningens gång (Jönsson, 2007:10). 

5.2.2. Elevperspektiv 

Jönsson (2007) menar även att det finns utmaningar som elever ställs inför under en hög-

läsningssituation. I sin avhandling ger hon ett exempel där en klass samtalar om mobbning 

utifrån en specifik bok. I boken gestaltas figurerna inte som människor, utan som djur. 

Läraren väljer att dra jämförelser mellan bilderna i boken och vardagssituationer. I detta 

fall reagerar elever på den koppling som läraren gör mellan djuren och människorna. Ele-

verna menar att kopplingen inte överensstämmer med deras föreställning. En utmaning 

med högläsning ligger därmed i att inte hamna i situationer där böckernas illustrationer 

hämmar elevernas möjlighet till att göra associationer till sin egen vardag (Jönsson, 

2007:149).  

Jönsson (2007) beskriver även att en högläsningsstund kan bli påfrestande för elever som 

är i behov av rörelse. De elever som har svårigheter med att sitta still kan hävda sig både 

fysiskt och verbalt genom att bland annat röra sig i klassrummet eller uttrycka sitt ogillande 
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för situationen. Detta kan bidra till att elever som är koncentrerade på undervisningen och 

vill lyssna blir störda (Jönsson, 2007:68). 
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens informationssökning och materialanalys under rubri-

ken Metoddiskussion (6.1.) samt studiens resultat relaterat till syfte och frågeställningar 

under rubriken Resultatdiskussion (6.2.). Diskussionskapitlet avslutas med en reflektion 

över vidare forskning (6.3.). 

6.1. Metoddiskussion 

För att hitta material till studien användes olika databaser. De publikationer som hittades 

ställdes sedan mot studiens syfte och frågeställningar samt de fyra kriterierna för inklusion 

(4.1.1.). Dessa kriterier var viktiga i genomförda urval för att på ett tydligt sätt kunna göra 

en avgränsning av det identifierade materialet. Sökningarna som gjordes i de olika databa-

serna fördes in i en tabell (se bilaga 1). Styrkan med tabellen var att forskningen som in-

hämtades kunde struktureras på ett överskådligt sätt. Tabellen bidrog även med en tydlig 

översikt av vilka sökord som använts, vilket material som var relevant för studien och hur 

många publikationer som exkluderades. En annan styrka med studien är att den baseras på 

både internationell och nationell forskning samt olika typer av publikationer till exempel 

doktorsavhandlingar, artiklar och licentiatavhandlingar. Det har medfört möjligheten att 

synliggöra ett brett perspektiv på det givna området. En av styrkorna med studiens materi-

alanalys är att de teman som har identifierats, och omskrivits i kapitel 5, till största del 

styrks av ett stort antal källor. Det bidrar till att studiens resultat kan ses som välgrundat. 

En svårighet som identifierats under studiens gång är att det har varit svårt att finna en 

entydig definition av begreppet språkförståelse. Det har bidragit till en svårighet under 

sökprocessen eftersom träffarna på själva begreppet har varit få. Efter en utvärdering val-

des då att istället inrikta analysen på de tre underliggande komponenterna: ordförråd, text-

struktur och hörförståelse (se avsnitt 3.1.2.). 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera vilka möjligheter och utmaningar veten-

skaplig forskning framför med högläsning som social praktik. Vidare är syftet att under-

söka om och hur högläsning påverkar elevers språkförståelse, kopplat till de underliggande 

komponenterna ordförråd, språkstruktur och hörförståelse.  
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Studiens resultat visar att högläsning kan bidra till att stärka en grupps gemenskap, se av-

snitt 5.1.1. Resultatet presenterar även att samtal kring högläsning låter deltagarnas tankar 

mötas och möjliggör situationer där elever och lärare får utbyta erfarenheter med varandra. 

Ett sådant utbyte ger eleverna möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter och sig 

själva som individer. Jämförs detta resonemang med kommentarmaterialet till kursplanen 

i svenska kan man se att det där även lyfts att språket utvecklas i samspel med andra och 

bland annat bidrar till att skapa förståelse för oss själva och omvärlden (Skolverket, 

2017a:5). Vidare går det även koppla till kursplanen i svenska som även den lyfter vikten 

av att elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper för att nå ett välutvecklat språk ef-

tersom det bidrar till att människor kan verka i ett samhälle där olika kulturer och språk 

möts (Skolverket, 2017b:252). Studien har även identifierat att högläsning ger eleverna en 

möjlighet att vara delaktiga i en läsargemenskap och att det i sin tur kan bidra till att ele-

verna ser sig själva som läsare. Högläsning bidrar därmed till att skapa motivation för ele-

ver att fortsätta läsa på egen hand. Det finns här en tydlig koppling till kursplanen i svenska 

som menar att ”[u]ndervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 

(Skolverket 2017b:252).  

Vidare visar studiens resultat att högläsningsaktiviteter bidrar till att alla elever, oberoende 

av sin egen läsförmåga, kan delta i undervisningen. Resultatet påvisar även att dessa akti-

viteter kan ses som betydelsefulla ur en specialpedagogisk vinkel eftersom även elever 

med svårigheter att läsa har möjlighet att vara delaktiga på ett framgångsrikt sätt. Här kan 

en koppling göras till skolans värdegrund och uppdrag som menar att ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2017b:8). Dock menar viss 

forskning att högläsning kan vara en påfrestande aktivitet för vissa elever, bland annat de 

som har ett stort rörelsebehov. Med det som grund bör det inte alltid förutsättas att alla 

elever har lika stor behållning av högläsning utan det baserar sig på vilka förutsättningar 

eleverna har.  

I avsnitt 5.1.2. framförs det att analyserad forskning menar att högläsning bidrar till att 

eleverna, med hjälp av läraren, får möjlighet ett vidga sina textvärldar genom ett möte med 

en mer avancerad litteratur än när de själva läser. I ett sådant möte får eleverna tillgång till 

texter som ligger i den proximala utvecklingszonen. Som det står beskrivet i avsnittet So-

ciokulturellt perspektiv på högläsning (3.2.) är det viktigt att eleverna får lyssna till texter 
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som ligger lite över den nivå de klarar läsa själva. Hamnar texterna utanför gränsen för vad 

de klarar av att ta till sig med hjälp sker inget lärande.  

I kursplanen för svenska står det att undervisningen inom ämnet ska bidra till att ge ele-

verna kunskaper om ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läs-

ningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2017b:253). Att högläsning är en 

undervisningssekvens att relatera till detta styrks i den analyserade forskningen. Där besk-

rivs att högläsning kan användas för att utveckla elevers kunskaper om hur det går möta 

en text för att få en utvecklad förståelse av dess innehåll och sammanhang. Dock så påpe-

kas det att det är viktigt att eleverna får lära i funktionella sammanhang för att sedan aktivt 

kunna använda sig av strategierna vid egen läsning. 

Studien har även identifierat att gemensam högläsning har en positiv påverkan på både 

elevers ordförråd (5.1.4.) och deras förståelse för språkstruktur (5.1.5.). Analyserad forsk-

ning påvisar att högläsningsaktiviteter ger möjlighet att lyfta oklarheter om begrepp och 

uttryck när det dyker upp i texten och att läraren då kan hjälpa eleverna mot en ökad för-

ståelse. Dock så framgår det även att läraren måste reflektera över genomförandet av 

undervisningen, samt vilka metoder som används, för att den ska bli så effektiv som möj-

ligt. 

Med studiens resultat som grund kan man därmed i enlighet med den utvecklade formen 

av modellen The simple View of reading, som nämns i avsnitt 3.1.2., hävda att högläsning 

har en positiv påverkan på elevers språkförståelse och vidare även på elevers läsutveckling. 

Dock har studien inte funnit belägg för att alla de tre underliggande komponenterna; ord-

förråd, språkstruktur och hörförståelse utvecklas i samma utsträckning av högläsning. 

Högläsningens positiva påverkan på ordförrådets utveckling upplevs som ett välbeforskat 

område, men när det kommer till att sammankoppla språkstruktur och högläsning är det 

inte lika självklart. En slutsats kan vara att högläsning därmed inte är den mest relevanta 

metoden för att utveckla just denna underkomponent. När det kommer till komponenten 

hörförståelse har studien inte identifierat det direkta begreppet i någon av de analyserade 

publikationerna, däremot menar vi att en koppling kan göras i en läsning mellan raderna. 

Genomförd studie har tidigare definierat begreppet med tre färdigheter. Dessa beskriver 

att en utvecklad hörförståelse bygger på att eleverna kan: 

• aktivera sin bakgrundskunskap i mötet med olika texter 
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• anpassa sitt lyssnande efter vilken typ av text som uppläses för dem 

• använda sig av olika tolkningsstrategier för att förstå en texts innehåll 

Jämförs dessa färdigheter med studiens resultat går tydliga kopplingar göras. I avsnitt 

5.1.1. framkommer det att högläsning ger eleverna möjlighet att relatera sina egna erfaren-

heter till den lästa texten och att det ger lärarna möjlighet att se deras underliggande bak-

grundskunskaper i ämnet. Vidare i avsnitt 5.1.3. framgår det att högläsning bidrar till stora 

möjligheter för en utveckling av elevernas kunskaper i hur man på bästa sätt möter en text 

för att få förståelse av dess innehåll och sammanhang. Med detta som grund vill vi påvisa 

att forskningen även styrker en koppling mellan högläsning och utveckling av elevers hör-

förståelse. 

Sammanfattningsvis kan högläsning å ena sidan ses som en enkel väg till framgång inom 

många områden i svenskundervisningen men å andra sidan krävs det en medveten plane-

ring av läraren för att nå dit. Flera av studiens forskare påpekar, i enlighet med det socio-

kulturella perspektivet, att det är i interaktionen lärandet sker och att det krävs stöttning 

från en erfaren person för att utveckling ska ske. Meyer, Stahl, Wardrop och Linn (1992) 

menar i sin rapport att högläsningens möjligheter i historien blivit allt för glorifierade: 

Reading to children is to literacy education what two aspirins and a little bed rest was to the family 

doctor in years gone by. Students have an impoverished vocabulary? Read to them. Students strug-

gling with comprehension? Read to them. Students beset with negative attitudes or tack motivation? 

Read to them. Students have second language acquisition problems? Read to them (Meyer, Stahl, 

Wardrop & Linn, 1992:4). 

I rapportens slutord beskriver de att eleverna inte enbart genom att få lyssna på en text når 

ovanstående framgångar utan att det är i det aktiva samtalet med vuxna som utvecklingen 

mot en god läsare sker (Meyer, Stahl, Wardrop & Linn, 1992:29). Avslutningsvis syftar 

även denna litteraturstudie på att beläggen för att använda högläsning som social praktik 

är så många att det borde visa sig mer ute i skolpraktiken. I enlighet med Stensson 

(2006:120) menar vi att högläsningen inte enbart bör användas som en stund för drömme-

rier och avslappning utan att den ska utnyttjas till fullo genom en dynamisk process där 

utvecklingen och skapandet av mening står i centrum.  
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6.3. Vidare forskning 

Som tidigare nämnt visar resultatet av genomförd litteraturstudie att det finns stora möj-

ligheter med att använda sig av högläsning som en social praktik i skolan. I en koppling 

till genomförd VFU, där högläsning inte i någon större utsträckning användes som ett pla-

nerat lärtillfälle, har vissa funderingar växt fram. En fundering handlar om vad det kan 

finnas för anledningar till att högläsning som social praktik inte används mer frekvent i 

undervisningen? 

Det skulle i vidare forskning därför vara intressant att undersöka om lärarnas utbildning 

och den då rådande läroplanen påverkar deras inställning till högläsning som lärtillfälle. I 

avsnitt 3.3. förs ett resonemang kring tidigare läroplaner och där konstateras att begreppet 

högläsning har fasats ut med tiden. I Lgr 69 nämns begreppet ordagrant när det beskrivs 

att eleverna ska få möta ”[h]ögläsning och tyst läsning, med handledning, enskilt, i grupper 

och i klass” (Skolöverstyrelsen, 1969:28). I Lgr 80 går begreppet koppla till att eleverna 

ska få ”lyssna till dikter, sagor, berättelser etc.” (Skolöverstyrelsen, 1980:137) medan det 

i nuvarande läroplan, Lgr11, mer nämns mer diffust som att elever ska få ”lyssna och åter-

berätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2017b:258). 

Vidare skulle det även vara intressant att undersöka högläsningens specifika möjligheter 

för elever med läs- och skrivsvårigheter, både ur elevernas och lärarnas perspektiv. 
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högläs* OCH undervis* 9 träffar  Relevanta: 3 

Bortsållade: 6  

högläs* OCH språkutveckl* 7 träffar  Relevanta: 2 

Bortsållade: 5  

högläs* 45 träffar  Relevanta: 10 

Bortsållade: 35 

förf:(caroline liberg) 154 träffar 

träffar  

Relevanta: 12 

Bortsållade: 142 

förf:(carina fast) 17 träffar 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 16 

högläs* OCH förf:(damber) 1 träff Relevant: 1 

Bortsållade: 0 

högläs* OCH förf:(karin jöns-

son) 

3 träff Relevant: 2 

Bortsållade: 1 

Bilaga 1 – Översikt över informationssökning 

Databas: SwePub 

 

1.   

 

 

  

2.   

 

 

 

3.   

 

 

Kommentar: Sökningens resulterade i ett antal kedjesökningar 

 

4.   

 

 

Kommentar: Författarsökning 

 

5.   

 

 

Kommentar: Författarsökning 

 

6.  

 

 

Kommentar: Genom författarrekommendation av handledare 

7.   

  



 
 

”Duursma, Zuckerman, Au-

gustyn 2008” 

1 träff Relevant: 1 

Bortsållade: 0 

”Texters, textuppgifters och 

undervisningens betydelse för 

elevers läsförståelse” 

1 träff 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 0 

(DE "Language Acquisition") 

AND (DE "Oral Reading")  

→ Tesaursussökning 

 

23 träffar 

träffar  

Relevanta: 8 

Bortsållade: 15 

”Making the Very Most of 

Classroom Read-Alouds to 

Promote Comprehension and 

Vocabulary” 

1 träff 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 0 

”The Effects of Shared 

Storybook Reading on Word 

Learning: A Meta-Analysis” 

1 träffar 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 0 

”Samtalets möjligheter. Om lit-

teratursamtal och litteraturre-

ception i skolan” 

1 träff 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 0 

Söktjänst: Google Scholar 

 

1.     

 

 

Kommentar: Kedjesökning från referenslistor i sökning 3 – SwePub 

 

2.   

 

 

Kommentar: Kedjesökning från referenslistor i sökning 3 – SwePub 

 

3.  

 

 

Kommentar: kedjesökning från referenslista i boken ”Bygga broar” 

 

Databas: ERIC 

 

1.  

 

 

Kommentar: Peer-reviewed + Academic Journals 

 

2.  

 

 

Kommentar: kedjesökning från referenslista 

 

3.  

 

 

Kommentar: kedjesökning från referenslista 



 
 

”Vocabulary Development 

during Read-Alouds: Exami-

ning the Instructional 

Sequence” 

1 träff 

träffar  

Relevanta: 1 

Bortsållade: 0 

 

4.  

 

 

Kommentar: kedjesökning från referenslista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 – Översikt över analyserad litteratur  

Titel 

Författare 

Publikationstyp 

Ev. tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Studiens teoretiska  

utgångspunkt/ram 

Resultat 

Effects of Teachers’ Reading-

Aloud Styles on Vocabulary Ac-

quisition and Comprehension of 

Students in the Early Elemen-

tary Grades 

 

Edna Greene Brabham & Carol 

Lynch-Brown 

 

Artikel – Journal of Educational 

Psychology 

 

2002 

 

USA 

 

Studiens syfte är att i undersöka de 

tre olika högläsningsstilarna; inte-

ractional reading, performance rea-

ding och just reading samt utreda 

vilken effekt de har på elevers ut-

veckling av ordförråd och förståelse 

för olika typer av böcker.  

Kvantitativ studie 

Studien genomfördes med 15 

grupper á 12 studenter i års-

kurs 1 och 3 utspritt på 5 olika 

skolor med varierande etnisk 

och socioekonomisk bak-

grund.  

Skriftliga test utfördes före 

och efter genomförd högläs-

ning av en lärare.  

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visar att högläsnings-

stilen just reading har minst på-

verkan på elevers utveckling av 

ordförråd och att interactional 

reading har störst påverkan.  

Resultatet var likvärdigt obero-

ende högläsningsbok och ål-

dersgrupp.   

     

Framgångsfaktorer i läs – och 

skrivlärande. En praxisoriente-

rande studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken 

 

Catharina Tjernberg 

 

Studiens syfte är att ta reda på vad 

det finns för faktorer till framgång i 

läsning för elever med en särskild 

svårighet i läs och skrivning. Syftet 

är även att undersöka hur pedago-

ger kan utveckla sin lärarroll i 

Kvalitativ, etnografisk studie 

Studien genomfördes med sex 

stycken lärare, två speciallä-

rare, en logoped och en rektor 

under åren 2006 – 2012. 

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visade att det krävs 

en mängd olika tillvägagångsätt 

för att elever ska utveckla sin 

läs och skrivutveckling, olika 

metoder krävs för att kunna be-

möta elever med olika förutsätt-

ningar. Det krävs även en 



 

 
 

Doktorsavhandling 

 

2013 

 

Sverige 

 

förhållande till vad skolans under-

visande material erbjuder. 

Observationer, samtal med lä-

rare och fältdagbok. 

sammansvetsad elevgrupp där 

det råder ett gott klassrumskli-

mat, även läraren är en viktig 

del för att läs och skrivutveckl-

ing ska utvecklas i rätt riktning. 

     

Högläsning för äldre barn - en 

mötesplats för teori och praktik 

 

Anna Nordenstam & Olle 

Widhe 

 

Artikel - LIR. Journal. 8  

 

2017 

 

Sverige 

 

 

Artikelns syfte är att belysa hur lä-

rarens högläsning kan användas 

som en aktivitet för att stämma av 

ungdomars läsförmåga och hur läs-

förmågan påverkas samt utvecklas 

genom högläsning.  

 

Information om deltagande 

grupp framkommer inte.  

Teoretisk utgångspunkt 

framkommer inte 

Resultatet visar att högläs-

ningen kan vara ett gemensamt 

forum där elever får delta och 

ingå i ett socialt sammanhang. 

Högläsning bidrar även till att 

elever tar sig an mer avancerad 

litteratur än vad det är vana vid 

och att högläsningen kan fun-

gera som en aktivitet där man 

tillämpar sig nya erfarenheter.  

     

Litteraturabetets möjligheter: 

En studie av barns läsning i års-

kurs F-3 

 

Karin Jönsson 

 

Doktorsavhandling 

 

2007 

 

Sverige  

Syftet med studien är att ge en bild 

av litteraturarbetets process i år F-3. 

Studien undersöker hur olika litte-

rära arbetssätt som boksamtal, 

läsloggar och klassens högläsning 

kan ge möjligheter och hinder i 

undervisningen. Jönsson undersö-

ker även vikten av föreställnings-

världars betydelse för eleven. 

Kvalitativ, etnografisk studie 

av elever i år F-3.  

Studien fortskrider i 4 års tid, 

där Jönsson följer specifik 

klass från förskoleklass upp 

till årskurs 3. 

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visar att elever an-

vänder sig av olika lässtrategier 

i form av summering, ställa frå-

gor, förutsäga och klargöra. 

Elever använder dessa stöd-

strukturer som en viktig kom-

ponent för att utvecklas i sitt lit-

teraturarbete. Lärarens främsta 

uppgift är att vara en stödperson 

som hjälper eleven och stöttar 

eleven i sin utvecklig och finnas 

som en vägledare mot vägen till 



 

 
 

lärande. Resultatet visade även 

att elever under ett samtal trä-

nas i att bygga föreställnings-

världar.  

     

Making the very most of 

classroom, read- alouds to pro-

mote comprehension and vocab-

ulary 

 

Lana Edward Santoro, David J. 

Chard, Lisa Howard, Scott K. 

Baker 

 

Artikel - The Reading Teacher 

 

2008 

 

USA  

 

Syftet med studien är att beakta hur 

högläsning kan fungera som en 

trevlig stund samtidigt som den har 

en påverkan på elevers läsförstå-

else, ordförråd och lässtrategier. 

Studien genomfördes med 24 

grundskoleelever. 

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visade att högläsning 

är en aktivitet som tar tid och 

det krävs en viss förberedelse 

från lärarens sida för att den ska 

ha en positiv bidragande påver-

kan på elevers läsförståelse och 

ordförråd. Det krävs även att 

högläsningen kommer kontinu-

erligt i undervisning för att ele-

ver ska utveckla en läsförstå-

else. 

     

Samtalets möjligheter. Om litte-

ratursamtal och litteraturre-

ception i skolan 

 

Michael Tengberg  

 

Doktorsavhandling 

 

2011 

 

Sverige 

 

Syftet med studien är att ta reda på 

hur ett gemensamt litteratursamtal i 

skolsammanhang kan bidra till både 

möjligheter och hinder för elever.  

Kvalitativ studie 

Studien genomfördes med fyra 

lärare och tio olika klasser, 

varav fem åttor och fem nior. 

Observationer och intervjuer 

Teoretisk utgångspunkt 

framkommer inte 

Resultatet visar att det gemen-

samma litteratursamtalet ger 

mest möjligheter i form av att 

elever får dela sina tankar och 

vara med i en tolkningsprocess 

där dem bejakar sina egna och 

sina kamraters tankar. Eleverna 

får även ingå i en social kontext 

där de får dela erfarenheter ge-

nom ett litteratursamtal. 

     



 

 
 

Samtals-och skriftspråksoriente-

rade lärarledda aktiviteter i för-

skoleklass 

 

Christina Aminoff 

 

Licentiatavhandling 

 

2017 

 

Sverige 

Studiens syfte är att studera de lä-

rarledda aktiviteterna i förskole-

klass med fokus på hur barnen ver-

kar i dessa aktiviteter som är riktade 

mot samtal och skriftspråk.  

Kvalitativ etnografisk studie. 

Studien genomfördes med tre 

stycken olika förskoleklasser á 

20–25 barn från olika skolor.  

Observation  

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visar att förskoleklas-

sen följer strukturen som finns i 

den traditionella skolan när 

undervisning sker. När det arbe-

tas med skriftspråksaktiviteter 

som är lärarledda ligger fokus 

på att alla elever gör likadant, 

alla elever följer samma möns-

ter. 

Vidare visar resultatet att i för-

skoleklassen används upprep-

ning som en frekvent aktivitet 

för att utvecklas och ta sig an 

nya utmaningar. Upprepnings-

övningarna fungerar som en 

trygghet och en igenkänning för 

att elever lättare ska kunna ta 

sig an utmaningar. 

     

Språk och kommunikation 

 

Att läsa och skriva – forskning 

och beprövad erfarenhet  

 

Caroline Liberg 

 

2007 

 

Sverige 

 

Syftet är att pedagoger ska ge ele-

ver en möjlighet att ta sig an olika 

tekniska medier samt olika genre 

när det kommer till läs – och skriv-

utveckling. Eleverna ska aktivt få 

reflektera och använda sig av olika 

former av medier och utforska det 

digitaliserade samhället som dagens 

samhälle befinner sig i.  

 

Information om deltagande 

grupp framkommer inte. 

Teoretisk utgångspunkt 

framkommer inte 

Resultatet visar att det är viktigt 

att elever får omringas av olika 

skilda medier och att elever ge-

nom de olika formerna av mul-

timodalitet får träna sig i att kri-

tiska granska och värdera inne-

hållet i det digitaliserade sam-

hälle som de möter dagligen. 

     



 

 
 

The Effects of reading story-

books aloud to children 

 

Linda A. Meyer, Steven A. 

Stahl, James L. Wardrop & Ro-

bert L. Linn 

 

Konferensbidrag  

 

1992 

 

USA 

 

Syftet är att utreda ”mystiken” som 

författarna menar finns runt högläs-

ning. Detta sker genom att först 

presentera de generella effekterna 

av högläsning utförd av vuxna för 

barn och sedan utreda vilka effekter 

högläsning har mer specifikt på ele-

vers möjlighet att lära sig läsa.  

Konferensbidraget hänvisar 

till en tidigare kvalitativ studie 

genomförd av författarna. 

Studien genomfördes parallellt 

i tre olika geografiska distrikt i 

åldersgrupperna: förskola och 

årskurs 1.  

Klassrumsobservation med 

ljudupptagning samt olika ty-

per av test genomfördes. 

Teoretisk utgångspunkt 

framkommer inte 

Resultatet visar att det inte finns 

något magiskt med enbart hög-

läsning i sig utan ”magin” upp-

står när elever får vara delaktiga 

och engagerade i texten. I inter-

aktionen som uppstår ges ele-

verna möjlighet att få hjälp på 

vägen att bli goda läsare.  

     

Varför knackar han inte bara 

på? - En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1–2 

 

Helena Eckeskog 

 

Licentiatavhandling 

 

2013 

 

Sverige 

Studiens syfte är att undersöka hur 

verksamma lärare ur ett didaktiskt 

perspektiv väljer att arbeta med läs-

förståelse med elever i åk 1–2.  

Kvalitativ etnografisk studie 

Studien genomfördes i fem 

klasser i årskurs 1–2.  

Observationer, intervjuer samt 

kompletterande material från 

lärares anteckningar. 

Sociokulturellt perspektiv Resultatet visar att elever ut-

vecklar läsförståelse genom ge-

mensamma aktiviteter och i 

samspel med andra elever. 

Olika sorters lässtrategier ska 

användas för att elever ska nå 

kunskap till att bli goda läsare. 

Ett viktigt arbetssätt är att utgå 

ifrån högläsning.   

Vidare är läraren är en viktig 

länk och en stöttepelare för ele-

ver ska lära sig lässtrategier 

samt skapa sig en förståelse 

över de dem läser till att så små-

ningom bli goda läsare. 

     



 

 
 

Vocabulary development during 

read-alouds: Examining the in-

structional sequence 

 

Karen. J Kindle  

 

Literacy Teaching and Learning  

 

2010 

 

USA 

Artikelns syfte är att beskriva hur 

högläsning kan användas som en 

effektiv metod för att kunna utöka 

och bygga på elevers ordförråd. 

 

Kvalitativ studie 

Studien genomfördes i fyra 

klasser med elever i åldrarna 

11–17 år.  

De fyra olika klasserna har ob-

serverats 4 gånger var, under 

en 6 veckors period. Även in-

tervjuer har ägt rum med re-

spektive lärare i varje klass.  

Teoretisk utgångspunkt 

framkommer inte 

Resultatet visar att elever kan 

nå ett effektivt ordförråd genom     

att läraren använder högläs-

ningen som en metod i under-

visningen. Vidare visar resulta-

tet att det krävs att läraren upp-

repar de lästa orden i en högläs-

ning men även att eleverna får 

möjlighet att använda orden i 

olika kontexter för att kunna 

bygga samt utveckla sitt ordför-

råd. 

     

 


