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1. Inledning  
 

Hurdan ska en bra barnbok vara?  

Om du frågar mig, så kan jag efter mycket grubbel svara: Den ska vara bra.  

(Astrid Lindgren, 2015, s. 65) 

Enligt Lundberg och Herrlin (2014) är skolans viktigaste uppdrag att alla elever lär sig läsa, förstå och 

använda texter. Det är extra viktigt i dagens samhälle då skriftspråket betyder alltmer, i princip alla 

yrken kräver god läsfärdighet och fler och fler yrken begär högre utbildning. Betydelsen av att ha en 

rik kännedom om språk betonas i läroplanen (Skolverket, 2016a). Enligt läroplanen är ett rikt och 

varierat språk väsentligt för att förstå och fungera i ett samhälle där olika kulturer, generationer, 

livsåskådningar och språk förenas (Skolverket, 2016a). En stor del av läsutvecklingen är att förstå 

texten (Lundberg & Herrlin, 2014). Läsförståelse brukar definieras som förmågan att kunna tolka, 

hantera information och att kunna skapa betydelse i olika texter. Läsförståelse är en samverkan mellan 

läsaren och texten och hur den utvecklas beror på syftet med läsningen, vilken text som läses, vem 

som läser den och i vilket sammanhang det sker. Läsförståelsen påverkas av intresse, motivation, 

engagemang och läsattityd (Skolverket, 2016b).  

PIRLS är en förkortning av Progress in International Reading Literacy Study, vilket är en undersökning 

som mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra vart fjärde år. När undersökningen gjordes 2011 visade 

det sig att de svenska elevernas läsförståelseförmåga hade försämrats från de två tidigare 

undersökningarna (Skolverket, 2016c). Det visade sig också att 14% inte når upp till en medelgod nivå. 

Samtidigt har de elever som fått högst resultat sjunkit från 15% till 9% (ibid.).  Av dessa skäl anser vi 

att det är mycket viktigt att undervisa mer inom läsförståelse. 

Även Westlund (2012) poängterar vikten av god läsförståelse. Hon betonar att läsningen är viktig inom 

alla skolämnen och att svag läsförståelse kan innebära att eleven får sämre ämneskunskaper och 

därmed sämre betyg. Det kan i sin tur påverka vilken utbildning eleven kommer in på och på så sätt 

avgöra hens framtid. Vidare menar hon att det finns samband mellan läsförståelse och ett gott 

ordförråd (ibid.). Westlund (2012) konstaterar slutligen att högläsning är ett bra sätt att öka elevernas 

ordförråd på och rekommenderar att använda högläsning i undervisningen varje dag. 

Precis som Westlund (2012) framhåller Heimer (2016) vikten av högläsning och menar att det är 

grunden till all läsning där vuxna och barn får möjlighet att bearbeta texter tillsammans. Högläsning 

bidrar till att texterna blir mer levande och stimulerar elevernas fantasi genom att de får öva sig på att 

skapa inre bilder (ibid.). Enligt Stensson (2006) sker skapandet av de inre bilderna direkt när eleverna 

hör orden i texten. Tillsammans med egna upplevelser och inre bilder får eleverna större möjligheter 
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att skapa en djupare förståelse för texten. Även om eleverna kan läsa på egen hand är det viktigt att 

högläsningen används i undervisningen då eleverna kan få ta del av texter som ligger på en högre nivå 

än de själva behärskar (Heimer 2016; Chambers, 2011). Bara denna anledning borde enligt Chambers 

(2011) nästan räcka för att alla ska förstå vilken betydande roll högläsningen för undervisningen. 

Trots att många forskare exempelvis Chambers (2011), Taube (2007) och Westlund (2012) menar att 

högläsning är bra för elevernas läsutveckling har vi inte sett mycket av det under vår verksamhets-

förlagda utbildning. Lärarna vi mött har sagt att högläsningen väljs bort på grund av tidsbrist. Den 

högläsning vi märkt av har varit oplanerad och inte sammankopplad med den övriga undervisningen. 

Högläsningen har ofta skett som ett avbrott från de andra lektionerna som en stund för avkoppling i 

samband med frukten. Vi anser därför att det är viktigt att hitta olika metoder att arbeta med 

högläsning i undervisningen och vill därför forska vidare inom detta område. Vi vill även ta reda på om 

högläsning kan påverka elevernas läsförståelseutveckling. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka om högläsning kan bidra till elevernas utveckling av en god läsförståelse. 

Vidare vill vi ta reda på hur skickliga lärare arbetar med högläsning och bearbetning av texter i 

undervisningen och vilken positiv påverkan det kan ha för eleverna. Studien är riktad mot elever i 

årskurs F-3, men även yngre barn har behandlats. 

Frågeställningar: 

• Hur kan lärare arbeta med högläsning i undervisningen för att utveckla elevernas 

läsförståelse? 

• Vilka positiva effekter kan uppnås med hjälp av högläsning och bearbetning av texter? 
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3. Bakgrund  

I följande avsnitt kommer vi att förklara de centrala begrepp som förekommer i resultatdelen. Vi börjar 

med att beskriva begreppet läsning och definitionen av The Simple View of Reading innan vi övergår 

till läsförståelsens, hörförståelsens och ordförrådets betydelse för eleverna. Avslutningsvis presenterar 

vi begreppen högläsning och textsamtal.  

3.1 Läsning 
Skönlitteratur, tidningsartiklar, facklitteratur, sms och tidtabeller är bara några exempel på olika typer 

av texter vi läser (Druid Glentow, 2006). Vi varierar vår lästeknik avsevärt beroende på vad vi läser för 

något. Vår vana att hantera olika sorters texter samt de varierande kraven på kunskap och ordförråd 

leder till våra många lässtrategier konstaterar Druid Glentow (2006). Elbro (2004) menar vidare att 

läsning är ett brett begrepp som används om många olika aktiviteter i vardagen. Läsning behöver alltså 

inte bara vara text utan det kan också vara konkreta objekt eller företeelser. Exempelvis används ordet 

läsning när vi läser noter, kartan, djurspår eller tankar. Läser gör vi alltså på många olika sätt men han 

poängterar dock att det oftast handlar om att förstå innehållet i en text (ibid.).  

Läsning sker när läsaren och texten möts. Läsaren tolkar texten utifrån sina förkunskaper och tidigare 

erfarenheter och blir då en medskapare av texten (Lundberg & Herrlin, 2014).  Utan läsning blir livet 

ofullständigt då man genom att läsa får flera positiva upplevelser som avslappning, glädje, 

underhållning och spänning. Läsaren får också chansen att vidga sin världsbild och känna att det som 

läses är viktigt rent personligt (ibid.). En förutsättning för att läsningen ska bli betydelsefull både i 

skolan och senare i livet är att läsaren känner engagemang och intresse för läsningen, men det 

viktigaste är att man förstår textens innehåll (Skolverket, 2016b). 

3.1.1 The Simple View of Reading 

Den vanligaste definitionen av läsning är the Simple View of Reading som är en utarbetad formel av 

bland annat Hoover och Gough (1990). De beskriver den såhär: Läsning = Avkodning x Förståelse av 

språk. Det är ett multiplikationstecken emellan då både avkodningsförmåga och förståelse av språket 

behövs för att läsning ska uppstå (Elbro, 2004; Taube, 2007). Utan det ena kommer alltså ingen 

komplett läsning att ske (ibid.). Om läsaren saknar förståelse av språket blir läsningen som att rabbla 

upp en obegriplig text eller som att läsa högt på ett främmande språk konstaterar Elbro (2004). Om 

det däremot är avkodningen som inte fungerar blir bokstäverna bara krumelurer utan betydelse (ibid.). 

Skolverket (2016b) är av samma åsikt och anser att läsaren behöver balansera mellan en god 

avkodningsförmåga och en god läsförståelseförmåga för att få en god läsförmåga.  

Dalby, Elbro, Jansen och Krogh (1992) menar att ännu en faktor behövs för att läsning ska ske. Därför 

ser hans definition ut såhär: Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation. Utan motivationen 
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kommer inte någon läsning med förståelse att inträffa (ibid.). Motivationen påverkas av självbilden hos 

läsaren, det vill säga bilden av sin egen läsförmåga. Därför är det viktigt att den som har ansvar för 

barnets läsutveckling har kunskap om hur misslyckande eller framgång samverkar med det fortsatta 

lärandet (Taube, 2007).  

3.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är som vi tidigare nämnt en mycket stor del av läsningen och läsförmågan. Utan 

läsförståelse får texten varken mening eller sammanhang (Westlund, 2012).  

Skolverket (2016b) definierar läsförståelse som en förmåga att hantera information och kunna tolka 

och skapa betydelse i olika texter. Oavsett om vi läser skönlitteratur eller faktatexter inbegriper 

läsningen alltid ett aktivt tankearbete, både före, under och efteråt. Därmed blir läsförståelse en 

samverkan mellan läsaren och texten. Läsförståelse är en meningsskapande process som pågår hela 

livet och beroende på vilka texter vi möter och hur vi möter dem kommer den att utvecklas i olika grad. 

Andra saker som påverkar hur läsförståelsen utvecklas är motivation, intresse, engagemang och 

läsattityd (ibid.).  

Ordigenkänning och att läsa med flyt hävdar Taube (2007) är två av de viktigaste förutsättningarna för 

att få en god läsförståelse. Hon framhåller vidare att det är betydelsefullt för läsförståelsen att ha en 

god kunskap om "böckernas språk", det vill säga dess mer avancerade meningsbyggnad och 

annorlunda ordval. Ett sätt för barn att lära sig hur skriftspråket fungerar är genom att lyssna till 

högläsning, då lär sig barnet hur berättelser är uppbyggda. Förmågan att kunna göra inferenser, det 

vill säga dra egna slutsatser, i en text är också grundläggande för god förståelse. Under skoltiden 

påverkas läsförståelsens utveckling också av hur mycket eleverna läser samt av deras utveckling av 

hörförståelse, alltså förståelse via lyssnande (ibid.).  

Skolverket (2016a) har uppmärksammat hur viktig läsförståelsen är för elevernas läsförmåga samt för 

att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla skolämnen. Enligt Skolverket (2016b) behöver lärare göra 

det möjligt för eleverna att utveckla en djupare förståelse för olika texter redan under de första 

skolåren. Av dessa skäl finns det nu i den nya reviderade läroplanen en del om läsning och läsförståelse 

redan för förskoleklassen:  

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem 

möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra 

typer av texter och händelser. (Skolverket, 2016a, s. 20-21). 
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Skolverket (2016b) har också lagt till ett nytt kunskapskrav i läsförståelse för eleverna så tidigt som i 

årskurs 1: 

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt 

sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 

också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse 

av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.  (Skolverket, 2016a, s. 

252). 

För att kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som dagens komplicerade 

samhälle bygger på är det avgörande att besitta en god läsförståelse. Att kunna uttrycka sig, få andra 

att lyssna och att kritiskt läsa olika texter är en viktig utgångspunkt för att kunna argumentera och 

delta i olika beslutsprocesser (Skolverket, 2016b) 

3.2.1 Hörförståelse 

Hörförståelse handlar om att kunna ta till sig kunskap genom att lyssna vilket har visat sig ha starka 

samband med läsförståelsen (Skolverket, 2016b). Eftersom hörförståelsen hör samman med 

läsförståelsen finns det nu i det nya kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1 en del som handlar 

elevens hörförståelse. Såhär står det uttryckt i läroplanen: "I samtal om texter som eleven lyssnat till 

kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med 

egna erfarenheter" (Skolverket, 2016a, s. 252). Liberg (2008) anser att barn som i tidig ålder får ta del 

av läs- och skrivaktiviteter får en omfattande inkörsport i sitt fortsatta läs- och skrivliv. Små barn kan 

vara aktiva samtalsdeltagare genom att den vuxna är en förebild kring hur man kan tala kring det lästa 

och fyller i vad barnet kan tänkas svara. Genom att ställa engagerande frågor före och efter att de tittat 

på en bild eller läser en kort text får barnet möjlighet att bygga förförståelse, anknyta till egna 

erfarenheter och definiera huvudinnebörden (ibid.). Liberg (2008) menar att de berättande texter som 

yngre barn får ta del av utmanar dem att lära sig nya ord och på så sätt utöka sitt ordförråd. Om ett 

barn har många ord i sitt ”lyssnarordförråd” kommer det att bli lättare för barnet att läsa samma ord 

skrivet i text (Skolverket, 2016b). Taube (2007) för ett liknande resonemang och anser att om läsaren 

känner igen ett ord och har en någorlunda uppfattning om ordets betydelse hjälper det till vid 

förståelsen av en text. Således kan hörförståelsen hjälpa till med elevens läsförståelseutveckling (ibid.). 

3.2.2 Ordförråd 

Cox Eriksson (2016) menar att en persons ordförråd är de ord som den aktivt använder samt de ord 

som personen känner igen. Författaren framhåller vidare att ordförrådet utvecklas ständigt och har en 

inverkan på läsningen på flera olika sätt, bland annat på läsarens läsförståelse. Alla barn börjar skolan 

med olika förutsättningar och olika stora ordförråd. Om en elev har ett bristfälligt ordförråd är det 
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skolans uppgift att utjämna dessa brister. Skolan ska ge alla barn det de behöver för att kunna utveckla 

ett gott ordförråd (ibid.). Roe (2014) framhåller också att ordförståelsen i högsta grad är avgörande för 

läsförståelsen. Hon menar att om läsaren inte förstår ett ord eller ett begrepp kan hela förståelsen 

kollapsa och ju fler ord läsaren inte förstår desto värre blir det. Läsaren kommer till slut att tappa 

intresset och sammanhanget i texten om den stöter på för många okända ord och uttryck (ibid.).  

Ordförråd har som nämnts ovan samband med hörförståelsen och läsförståelsen. Westlund (2012) 

framhåller att ett bra sätt att utveckla dessa förmågor är genom lärarens högläsning. Hon menar vidare 

att det också är viktigt att läraren samtalar om det lästa med eleverna.  

3.3 Högläsning 

Högläsning är ett samspel mellan den valda boken, den vuxna som läser och barnet som lyssnar. 

Tillsammans samtalar, tittar, pekar och bläddrar de i boken under en ledarroll av den vuxna. Det leder 

till flera olika komponenter som barnet kan ha nytta av senare i livet så som närhet, gemenskap och 

dialoger (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006).  Högläsningen ger texter och bokstäver liv och 

berättelserna bidrar till att eleverna får se världen ur andra människors perspektiv, vilket genererar till 

att de får mer empati för andra människor (Heimer, 2016). Skolverket (2016a) hävdar att genom ett 

fungerande språk utvecklar människan sin identitet, uttryckandet av sina känslor och tankar samt 

förståelsen för hur andra människor tänker och känner.  

Ofta sägs högläsningen ha stor betydelse för elevers läsutveckling. Elbro (2004) menar däremot att 

högläsningen inte alls har en stor betydelse för läsutvecklingen, utan bidrar mest med närhet och 

gemensamma upplevelser. På längre sikt kan han dock hålla med om att högläsningen kan vara positiv 

för elevernas läsförståelse. Vidare framhåller han att eleverna måste delta aktivt för att själva lära sig 

läsa. En jämförelse han gör är att en fotbollsspelare inte blir en bra fotbollsspelare utav att bara titta 

på fotboll, personen i fråga måste själv delta och träna för att utvecklas (ibid.).  

3.4 Textsamtal 

Enligt Westlund (2012) bör läraren läsa högt varje dag och samtala med eleverna kring det lästa. 

Samtalen ska bidra till att elevernas tankar utmanas och ordförrådet utvecklas och används på ett 

korrekt sätt. 

Chambers (2011) anser att det är tre ingredienser som behövs för att ett textsamtal ska kunna ske på 

ett djupare plan. Dessa är att utbyta entusiasm, samtala om frågetecken/svårigheter och upptäcka 

mönster i texten. Genom dessa faktorer delar vi med oss av det vi anser intressant och hjälper varandra 

att reda ut delar i texten som kan vara svåra att förstå. Vidare påpekar Chambers (2011) att textsamtal 

inte är en diskussion med exakta och logiska svar utan en gemensam reflektion om den lästa 
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litteraturen. Författaren skriver en text till oss läsare som vi är fria att tolka som vi vill, textsamtalen är 

sedan ett sätt att väcka våra tankar och känslor omkring texternas innehåll (ibid.). Stensson (2006) 

framhåller att en form av textsamtal är att ställa frågor före, under och efter läsningen. Frågorna kan 

vara uppbyggda på olika sätt där några av svaren går att hitta i texten medan andra kanske inte har ett 

rätt svar utan ter sig olika beroende på hur olika personer tolkar texten. Meningen är att frågorna ska 

hjälpa läsaren att gå in på djupet i texten och hitta den dolda meningen (ibid.).  

Under textsamtalen är det viktigt att lära eleverna att göra inferenser (Westlund, 2012).  Reichenberg 

(2014) anser att en text inte kan tolkas utan användandet av inferenser, det vill säga att läsa bortom 

och mellan raderna. Att göra inferenser innebär att leta efter ledtrådar i texten och koppla samman 

dem med sina förkunskaper vilket sedan ger texten mening (ibid.). Enligt Westlund (2012) finns det två 

typer av inferenser, modellbaserade och textbaserade. Den modellbaserade är när läsaren använder 

sin förkunskap för att fylla tomrummen i texten, medan den textbaserade innebär att sätta samman 

information som står på olika ställen i texten. En annan form av inferenser är att skapa inre bilder 

(ibid.). Stensson (2006) tillägger att skapandet av inre bilder bidrar med en djupare förståelse för 

textens innehåll då de kopplas samman med egna erfarenheter. Ett starkare band knyts mellan läsaren 

och texten och texten blir enklare att förstå samtidigt som läsarens engagemang och kreativitet ökar 

(ibid.).  

Enligt Westlund (2012) behövs textsamtal för att eleverna ska förstå textens handling. Med hjälp av 

textsamtal kan svårare texter användas under högläsningen, vilket utvecklar elevernas ordförråd och 

tankeförmåga. Avslutningsvis poängterar Chambers (2011) att en text inte är läst förrän man har pratat 

om den.   
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva de metoder vi använt i denna konsumtionsuppsats. Här 

presenterar vi de sökmetoder och de sökord vi har använt samt hur vi valde ut våra artiklar och de 

avgränsningar som gjorts i urvalet. I tabell 1 redovisas de studier som ligger till grund för resultatet. 

4.1 Litteraturstudier 

I en litteraturstudie väljer, strukturerar och summerar författaren material utifrån sin frågeställning 

(Hartman, 2003). Därmed krävs det att författaren gör iakttagelser och läser texterna med en viss 

avsikt. Författaren bidrar då själv med något till studien, genom att tydliggöra vad som står i den 

behandlade litteraturen (ibid.). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver tre olika 

sätt att sammanställa litteratur på. Dessa är allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och 

begreppsanalys. Den här konsumtionsuppsatsen är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013) innebär att den utgår ifrån tidigare publicerade och genomförda studier 

av god kvalitet. För att kunna göra en systematisk litteraturstudie krävs det att det finns tillräckligt 

mycket granskad forskning som kan ligga till grund för egna granskningar och slutsatser (ibid). Utifrån 

dessa kriterier har vi sökt efter och granskat många forskningsstudier inom det problemområde vi har 

valt att undersöka. Efter noggrann överläggning valde vi ut 13 artiklar som vi ansåg var mest relevanta. 

En litteraturstudie kan vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats. Båda metoderna innebär att forskning 

inhämtas, organiseras och omarbetas på ett systematiskt sätt som i sin tur kan leda till att nya begrepp 

och teorier utvecklas (Eriksson Barajas et al., 2013). Syftet med kvantitativ forskning är att klassificera 

och ordna, förutsäga, förklara och se samband inom det valda studieområdet. Resultatet redovisas 

oftast i numeriska värden med hjälp av tabeller och diagram (ibid.). I den kvalitativa forskningen är ett 

mål att förstå sociala fenomen i sina naturliga miljöer för att se hur de påverkar alla inblandade 

individer. Detta sker oftast genom intervjuer som ordagrant skrivs ut och kategoriseras. Till sist 

sammanförs data till allmänna principer som förhoppningsvis leder till en teoriutveckling inom 

forskningsområdet (Eriksson Barajas et al., 2013). I de studier vi har valt att granska används både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet blir då tydligare och får ett större perspektiv eftersom 

forskningen utgått från både små (kvalitativa) och stora (kvantitativa) grupper. Studierna har även 

använt sig av olika metoder såsom observationer, intervjuer och för- och eftertester, vilket också bidrar 

till ett trovärdigt resultat. Vi har sedan sammanställt dessa i en kvalitativ studie.  

4.2 Datainsamling, urval och etiska aspekter 

Vi har använt både manuell och elektronisk sökning för att hitta relevant forskning och litteratur inom 

ämnet högläsning och textsamtal, kopplat till yngre elever i förskolan ända upp till årskurs tre. Den 

manuella sökningen har genomförts på Linköpings Universitetsbibliotek i Norrköping samt på 
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stadsbiblioteket i Norrköping. Litteraturen vi hittade där har använts till studiens inledning och 

bakgrund. De vetenskapliga artiklarna har vi fått fram genom både manuell sökning och elektronisk 

sökning i olika databaser, som Libris, Unisearch och ERIC. Under litteratursökningen läste vi artikelns 

titel och abstract för att se om de passade till våra frågeställningar. De artiklar vi valt att använda 

genom elektronisk sökning kommer uteslutande från databasen ERIC, då vi ej hittade något relevant i 

de andra databaserna. När vi sökte i ERIC markerades ”Peer-reviewed” för att få studier som är 

granskade och tillförlitliga. 

Vi började med att söka på orden read aloud, elementary school och reading comprehension, vilket gav 

595 träffar av vilka två valdes ut. Vi sökte även på liknande formuleringar som reading aloud, 

comprehension och elementary samt reading aloud to others, reading comprehension och primary 

education, från dessa sökord valdes två stycken ut. Därefter sökte vi på orden importance och read 

aloud, som gav 60 träffar och interactive och read aloud vilket gav 66 träffar och ifrån dessa sökningar 

valdes fyra studier ut. De resterande fem artiklarna hittade vi manuellt genom att söka i referenslistor 

från annan forskning vi hittade i ERIC, där vi ansåg att resultatet var relevant för vår studie. För att se 

till att dessa också var granskade sökte vi upp dem i ERIC med hjälp av författarna och titeln. 

När man gör en litteraturstudie är det viktigt att göra ett begränsat urval som är karaktäristiskt för det 

område man har valt att forska i (Hartman, 2003). Därför valde vi vissa avgränsningar vid urvalet för 

att få fram den forskning som var mest relevant för våra frågeställningar. Vi har bland annat valt bort 

de artiklar som handlade om; elever med lässvårigheter, elever som läste andraspråk, elever som själva 

läste högt samt de som handlade om elever som var äldre än vår målgrupp. Eriksson Barajas et al. 

(2013) framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna vid urvalet och presentationen 

av resultatet i en litteraturstudie. För att litteraturstudien ska räknas som etiskt korrekt behöver 

forskaren presentera alla resultat och inte enbart de som stöder forskarens egen åsikt (ibid). Med 

tanke på detta har vi i resultatet tagit med forskning som tar upp både för- och nackdelar med 

högläsning. 
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I tabell 1 presenteras en sammanställning av de artiklar som analyserats och som resultatet utgår 

ifrån. Deltagarantalet presenteras inte i alla studier eftersom det ej framgått hur många som deltagit. 

Tabellen är strukturerad efter artikelförfattarnas efternamn.  

Tabell 1. Sammanställning av analyserade artiklar.  

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Baker, K. S. 
Edwards 
Santoro, L. 
Chard, D. J. 
Fien, H. 
Park, Y. 
Otterstedt, J. 

An Evaluation of an 
Explicit Read Aloud 
Intervention Taught 
in Whole-Classroom 
Formats in First 
Grade 

2013 USA ERIC Read Aloud  
Elementary 
School 
Reading 
Comprehension  

225 elever 
För- och eftertest 
Observationer 
 

Beck, I.L.  
McKeown, 
M.G. 

Text Talk: Capturing 
the Benefits of 
Read-Aloud 
Experiences for 
Young Children 

2001 USA Hittat 
manuellt i 
referenslista 

 Observationer 

Brabham, E. 
G. Lynch-
Brown, C  

 

Effects of Teachers` 
Reading-Aloud 
Styles on Vocabulary 
Acquisition and 
Comprehension of 
Students in the Early 
Elementary Grades 

2002 USA ERIC Reading Aloud 
Comprehension 
Elementary 

246 elever 
För- och eftertest 
Videoinspelning 
Bandinspelning 

Dickinson, 
D.K. 
Smith, M.W. 

Long-Term Effects of 
Preschool 
Teachers´Book 
Readings on Low-
Income Children´s 
Vocabulary and 
Story 
Comprehension 

1994 USA Hittat 
manuellt i 
referenslista 

 25 klassrum 
Videoinspelning 
Observationer 
Intervjuer med lärare 
För- och eftertest 

Dougherty 
Stahl, K. A. 

Fostering Inference 
Generation with 
Emergent and 
Novice Readers 

2014 USA ERIC Read Aloud 
Elementary 
School  
Reading 
Comprehension 

Litteraturstudie 

Fisher, D. 
Flood, J. 
Lapp, D. 
Frey, N. 

Interactive Read-
Alouds: Is there a 
Common set of 
Implementation 
Practices 

2004 USA ERIC Interactive 
Read Aloud 

25 expertlärare + 120 
lärare 
Observationer 
Intervjuer med lärare 

Kindle, K. J. Vocabulary 
Development 
During Read-Alouds: 
Primary Practices 

2009 USA ERIC Interactive 
Read aloud 

4 lärare 
Observationer 
Intervjuer med lärare 
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McGee, L. M. 
Schickedanz, 
J. A. 

Repeated 
Interactive Read-
Alouds in Preschool 
and Kindergarten 
 

2007 USA Hittat 
manuellt i 
referenslista 

 Observationer 

Meyer, L.  
Wardrop, J. 
Stahl, S.  
Linn, R. 

 

Effects of Reading 
Storybooks Aloud to 
Children 

1994 
(2001) 

USA ERIC Reading Aloud to 
Others 
Reading 
Comprehension 
Primary 
Education 

650 elever 
Datainsamling om 
elevernas bakgrund 
Klassrumsobservationer 
För- och eftertest 
Band- och 
videoinspelning 

Reese, E. 
Cox, A. 

Quality of Adult 
Book Reading 
Affects Children's 
Emergent Literacy  
 

1999 USA Hittat 
manuellt i 
referenslista 

 48 elever 
För- och eftertest 
Bandinspelning 
 

Wasik, B.A. 
Bond, M.A. 

Beyond the Pages of 
a Book: Interactive 
Book Reading and 
Language 
Development in 
Preschool 
Classrooms 

2001 USA Hittat 
manuellt i 
referenslista 

 121 elever 
För- och eftertest 
Observationer      

Wiseman, A.  Interactive Read 
Alouds: Teachers 
and Students 
Constructing 
Knowledge and 
Literacy Together 

2011 USA ERIC Interactive  
Read Aloud 

1 lärare och 21 elever 
Observationer 
Bandinspelning 
Intervjuer med lärare 
och elever 

Worthy, J. 
Chamberlain, 
K. 
Peterson, K. 
Sharp, C.  
Shih, P-Y. 

The Importance of 
Read-Aloud and 
Dialogue in an Era of 
Narrowed 
Curriculum: An 
Examination of 
Literature 
Discussions in a 
Second-Grade 
Classroom 

2012 USA ERIC Importance  
Read Aloud 

1 lärare 
Observationer 
Videoinspelningar 
Intervju med lärare 

 

4.3 Analys av insamlade artiklar 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) finns det åtta steg att arbeta utefter när en systematisk litteratur-

studie genomförs. Under analysen använde vi oss av steg 6–8 i modellen som innebar att först 

kvalitetsbedöma och kritiskt värdera litteraturen som skulle ingå. För att sedan analysera och diskutera 

resultatet och avslutningsvis sammanställa och dra slutsatser (ibid.). Först analyserades artiklarna 

genom att läsa dem en i taget i sin helhet. Eftersom alla var skrivna på engelska, vilket inte är vårt 

modersmål, har vi lagt ner mycket tid på att läsa, översätta och förstå innehållet. Vi valde att skriva ut 

dem i pappersform så vi under läsningen kunde markera och skriva en översättning på svåra eller 

viktiga ord, samt stryka under det vi ansåg relevant till våra frågeställningar. Efter läsningen skrev vi 

ned nyckelord och en liten sammanfattning om studien för att lättare kunna komma ihåg vad den 
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handlade om och för att senare kunna se vilken frågeställning den passade till. När vi hade läst alla 

analyserade vi dem mer noggrant för att hitta gemensamma teman som vi kunde strukturera resultatet 

utefter. Eriksson Barajas et al. (2013) anser att det är viktigt att resultatet läggs fram på ett logiskt och 

korrekt sätt. Vidare menar författarna att läsaren ska kunna fastställa om de presenterade resultaten 

har besvarat frågeställningarna på ett utförligt och komplett sätt. Av dessa skäl har vi valt att dela upp 

resultatet utefter våra frågeställningar för att sedan bryta ner det i teman som vi funnit.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av vår litteraturstudie. Den första delen handlar om lärarens 

högläsning, det vill säga förberedelser och strategier vid bearbetning av texter. Den andra delen 

handlar om vilka positiva effekter en väl strukturerad högläsning kan bidra till för eleverna.   

5.1 Lärarens högläsning 

Resultatet visar att det viktigaste för att högläsningen ska bli så utvecklande som möjligt för eleverna 

är att lärarna gör noggranna förberedelser innan högläsningen, genomför givande textsamtal med 

eleverna och kopplar högläsningen till undervisningen i andra ämnen.  

5.1.1 Lärarens noggranna planering  

Bokval 

En av de viktigaste förutsättningarna för att högläsningen ska bli bra är att läraren väljer en bra bok av 

hög kvalitet som är engagerande och utmanande för eleverna (Beck & McKeown, 2001; Brabham & 

Lynch-Brown, 2002; Dougherty Stahl, 2014; Fisher, Flood, Lapp & Frey, 2004; Wiseman, 2011; Worthy, 

Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih, 2012).  

Fisher et al. (2004) framhåller att de skickligaste lärarna lägger stor vikt vid valet av högläsningsbok. I 

sin studie har Fisher et al. (2004) undersökt högläsningsstrategier hos 25 ”expertlärare” för att sedan 

undersöka hur vanliga dessa strategier är hos 120 andra lärare. Expertlärarna definierades som någon 

som rektorn skulle välja som modell för andra lärare att efterlikna eller som någon som ofta blev 

värdesatt för sin utmärkta undervisning. Dessa expertlärare hade också elever som presterade 

genomsnittligt eller högre på skolans lästester. Fisher et al. (2004) menar att de här skickliga lärarna 

valde böcker av hög kvalitet utifrån elevernas intressen, vilket resultatet visade ökade elevernas 

motivation och uppmärksamhet (ibid.). Även Worthy et al. (2012) poängterar att elevernas intresse 

måste tas i akt vid valet av högläsningsbok. Forskarna har i sin studie undersökt en lågstadielärares 

högläsningsdiskussioner under ett år för att se hur viktigt lärarens språk är när det gäller att skapa ett 

tryggt och positivt klassrumsklimat. De kom fram till att om eleverna får vara med och bestämma över 

bokvalet blir de mer intresserade och engagerade under högläsningen och vid diskussioner av texten.   

Brabham och Lynch-Brown (2002) framhåller också att bokvalet är viktigt. Forskarna har i sin studie 

undersökt vilken högläsningsstrategi som bidrar mest till elevernas utveckling av ordförråd och 

läsförståelse. De valde ut två böcker som sedan lästes upp för eleverna genom just reading - där läraren 

bara läste, performance reading - där läraren förde diskussioner före och efter läsningen men inte 

under samt genom interactional reading - där det diskuterades både före, under och efter läsningen. 
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Böckerna i deras studie valdes ut tack vare deras rika ordförråd, intressanta innehåll och utmanande 

begrepp som eleverna förmodligen inte stött på tidigare.  

Beck och McKeown (2001) undersöker i sin studie hur elevers läsförståelse och språkförmåga kan 

utvecklas genom högläsning som sedan följs upp med textsamtal. Forskarna framhåller att texterna 

som läraren väljer bör vara intellektuellt utmanande och ge eleverna möjlighet att upptäcka och 

förklara föreställningar de har om boken. Forskarna ansåg också att böckernas texter bör fokusera på 

en strukturerad händelse istället för flera små situationer, detta för att eleverna enklare skulle kunna 

förstå textens innebörd. De menar att eleverna i samband med detta förbereds inför sin roll som 

framgångsrika läsare. Kindle (2009) har i sin studie undersökt högläsningens inverkan på ordförrådet. 

Till skillnad från Beck och McKeown (2001) anser hon att när lärarna läser kapitelböcker tas mycket 

fokus bort från elevernas ordförrådsutveckling då tiden ofta är knapp och läraren vill hinna läsa klart 

kapitlet. Hon menar att bilderböcker då är bättre att använda sig av då de går fortare att läsa och mer 

tid kan ges åt diskussioner omkring orden. Forskaren konstaterar alltså att lärarens val av texter till 

högläsningen påverkar elevernas ordförråds-utveckling (ibid.).  

Förhandsgranska och öva 

För att högläsningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att läraren noga planerar undervisnings-

tillfället i förväg (Baker, Santoro, Chard, Fien, Park & Otterstedt, 2013; Beck & McKeown, 2001; 

Dougherty Stahl, 2014; Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; McGee & Schickedanz, 2007). 

Lärare kan förse eleverna med bättre högläsningsupplevelser om de planerar och granskar sina 

lektioner i förväg, vilket skulle utveckla elevernas förståelse och ordförråd mer anser Baker et al. 

(2013). Dessa forskare har i sin studie undersökt hur olika arbetsmetoder inom interaktiv högläsning 

påverkar läsförståelsen och ordförrådet hos förstaårselever. Studien gick ut på att lärare och elever 

under 19 veckor systematiskt arbetade med berättande och förklarande texter med hjälp av frågor 

före, under och efter högläsningen. Tanken med frågorna var att utveckla elevernas läsförståelse och 

ordförråd. Ett av resultaten i undersökningen var att högläsnings-lektionerna måste planeras väl så att 

texterna hinner diskuteras både före, under och efter läsningen (ibid.).  

Eleverna blir mer engagerade och intresserade av högläsningen om läraren läser med flyt och inlevelse 

(Beck & McKeown, 2001; Fisher et al., 2004). Av detta skäl är det viktigt att läraren läser boken själv 

och övar på att läsa den högt innan den läses upp för eleverna, så att högläsningen inte blir avbruten 

av lärarens feluttalade ord, stammande eller felbetonande (ibid.). De skickliga lärarna i Fishers et al. 

(2004) studie ändrade även sina röster för att utmärka olika karaktärer och deras humör. Detta är 

endast möjligt om läraren är väl förberedd. Genom att förhandsgranska och öva texten innan 

högläsningen får läraren också möjlighet att pausa på rätt ställen för att kunna erbjuda passande 
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tillfällen för frågor (Fisher et al., 2004; McGee & Schickedanz, 2007). Läraren kan då också i förväg göra 

i ordning dessa frågor eller kommentarer och förbereda sig för barnens eventuella misstolkningar 

(ibid.). 

I förberedelserna inför högläsningen bör lärarna välja ut svåra ord som ska förklaras för eleverna (Baker 

et al., 2013; Beck & McKeown, 2001; Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; McGee & Schickedanz, 2007). 

Orden som väljs ut bör vara avgörande för att förstå bokens innehåll. Läraren bör också se till att det 

är ord som troligtvis kan dyka upp i andra sammanhang eller böcker (ibid.). När lärarna valt ut vilka ord 

de vill definiera bör de förbereda hur de kommer att förklara ordet, det vill säga vilken strategi de 

kommer att använda. Exempelvis kan läraren förklara ord genom att använda synonymer, kroppsspråk 

eller med hjälp av sin röst (Beck & McKeown, 2001; Kindle, 2009; McGee & Schickedanz, 2007). Kindle 

(2009) har i sin studie undersökt hur olika ordförståelsestrategier i högläsningsundervisningen kan 

bidra till en utveckling av ordförrådet hos yngre elever (F-3). Den första strategin är incidental 

exposure, här vill lärarna hitta nya ord för att utöka ordförrådet i klassen. Den andra strategin är 

embedded instruction, där lärarna ger en snabb synonym till ett ord under läsningen. Den sista 

strategin är focused instruction, där läraren valde ut ord som var viktiga för att eleverna bättre skulle 

förstå berättelsen. Kindle (2009) och Dougherty Stahl (2014) konstaterar att om läraren förbereder 

högläsningen i förväg blir det mindre förvirringar, tiden används mer effektivt och allt som allt ökar 

inlärningen.    

Koppla högläsning till andra ämnen 

En annan del av planeringen är att koppla högläsningen till andra ämnen, då det är viktigt för att det 

inte bara ska bli ett avbrott från den "vanliga" undervisningen. De skickliga lärarna i Fishers et al. (2004) 

studie såg alltid till att högläsningen inte bara var en isolerad händelse, utan de var noga med att 

koppla den till andra ämnen. Exempelvis om läraren läste en bok om djur som blev illa behandlade så 

fick eleverna under nästa lektion söka på internet om detta ämne eller läsa informationsblad från det 

lokala djurskyddscentret. De uppmuntrade också eleverna när de skulle läsa själva att välja böcker som 

var relaterade till högläsningen, antingen inom samma genre eller av samma författare (ibid.).     

Även Wasik och Bond (2001) kom fram till att det är viktigt att använda orden i andra ämnen. Forskarna 

har undersökt vilken effekt interaktiv högläsning kan ha på 4-åringars ordförråd. I studien ingick fyra 

klasser där två klasser deltog i gruppen som fick lyssna till interaktiv högläsning och två klasser fortsatte 

med den vanliga högläsningen. I den interaktiva högläsningsgruppen fick barnen ord förklarade till sig 

i samband med läsningen men de fick också göra aktiviteter utanför läsningen där dessa ord stod i 

fokus. De fick också konkreta objekt som representerade dessa ord och en stor bok med bilder på de 

utvalda orden. Barnen som fick ta del av dessa aktiviteter blev mer intresserade av att lära sig nya ord 
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och de pratade mer och deltog i fler konversationer. Forskarna konstaterade att de utökade 

aktiviteterna bidrog med en meningsfull kontext där barnen kunde använda ordförrådet från boken 

(ibid.).                                        

5.1.2 Bearbetning av texten tillsammans med eleverna  

Att diskutera högläsningstexten tillsammans är grundläggande för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse och sitt ordförråd (Baker et al., 2013; Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 

2002; Dougherty Stahl, 2014; Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; Worthy et al, 2012;). 

Beck och McKeown (2001) menar att högläsning och textsamtal behövs för att hjälpa eleverna att 

utveckla sin förmåga att skapa mening i en text, som i sin tur bidrar till att eleverna utvecklar både sin 

läsförståelse och språkförmåga. För att denna utveckling ska ske behöver texterna vara utmanande så 

att eleverna måste använda sitt språk för att förklara hur de tänker. Dickinson och Smith (1994) 

påpekar dessutom att elevernas kognitiva tänkande utvecklas mer ju fler diskussioner som förs i 

klassrummet. De har i sin studie fokuserat på att undersöka hur elevernas läsförståelse och ordförråd 

påverkas av olika former av diskussioner. 

Före läsningen  

Enligt Fisher et al. (2004) blir eleverna mer engagerade om texten introduceras för dem innan 

högläsningen samtidigt som möjligheten att förstå textens innehåll ökar. Det leder till att deras eget 

tänkande och lyssnande förbättras under högläsningen vilket är en bidragande faktor till livligare 

diskussioner (ibid.). Svåra ord som kan dyka upp i texten bör också presenteras innan högläsningen för 

att underlätta för elevernas förståelse (Fisher et al., 2004; Wasik & Bond, 2001). Vidare menar Fisher 

et al. (2004) att läraren bör berätta för eleverna varför just denna bok har valts ut och ge dem ledtrådar 

om vad de ska leta efter i texten för att förstå innehållet.  

I en studie av Wiseman (2011) har det undersökts hur interaktiv högläsning kan användas i 

klassrummet och hur läraren kan fungera som modell för att utveckla elevernas förmågor. Enligt henne 

är interaktiv högläsning inte bara ett bra pedagogiskt verktyg i klassrummet utan även en möjlighet för 

eleverna att utvecklas tillsammans (ibid.). I studien började läraren alltid högläsningen med att visa 

framsidan och baksidan av boken för eleverna och de fick då förutspå vad de trodde skulle hända. 

Under hela högläsningen stannade de upp på varje sida och diskuterade både bild och text och 

eleverna fick fortsätta förutspå handlingen. Wiseman (2011) menar att genom att diskutera både 

texten och bilderna på varje sida utvecklas elevernas tankesätt och idéer om bokens karaktärer och 

handling. Det blir också tydligare för dem hur både bild och text har en betydande roll för hur böcker 

kan tolkas. Det visade sig också att diskussionerna före läsningen bidrog till att de svagare eleverna fick 

enklare att förstå textens handling (ibid.).  
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Dougherty Stahl (2014) konstaterar också att förkunskaper är viktigt för elevernas förståelse. Hon 

beskriver i sin artikel hur nybörjarläsare kan utveckla sin läsförståelse med hjälp av inferenser. Enligt 

henne är elevernas förkunskaper en grund till att de ska utveckla förmågan att använda sig av 

inferenser och kunna tolka och förstå en text. Målet med läsförståelsen ska inte vara att eleverna kan 

återberätta texten rakt av utan snarare förstå vad syftet är med den (ibid.). Avslutningsvis konstaterar 

Dougherty Stahl (2014) att användningen av inferenser har en stor påverkan på elevernas läs-

förståelse och bör därför användas dagligen i klassrummet. 

Under läsningen 

Enligt Brabham och Lynch-Brown (2002) utvecklas elevernas läsförståelse olika beroende på hur 

läraren arbetar med högläsning och textsamtal. Som vi tidigare nämnt undersökte forskarna tre olika 

högläsningsstrategier och kom fram till att interactional reading utvecklade elevernas läsförståelse 

mest. Interactional reading innebar att läraren stannade vid utvalda ställen i texten och ställde frågor 

eller förklarade något ord. Det visade sig då att elevernas läsförståelse inte påverkas av att läraren eller 

eleverna avbryter med frågor under själva högläsningen. Eleverna hade under hela högläsningen 

möjlighet att få avbryta men det var viktigt att bara en pratade åt gången och att alla andra bara 

lyssnade (ibid.). Precis som i studien av Brabham och Lynch-Brown (2002) stannade lärarna i studierna 

av Beck och McKeown (2001) samt Fisher et al. (2004) upp och ställde frågor till eleverna under 

högläsningen. Kindle (2009) är av annan åsikt och anser att högläsningen inte bör avbrytas allt för ofta 

för frågor och ordförklaring då det kan påverka elevernas förståelse. Lärarna ska svara på elevernas 

frågor om vad orden betyder men inte lägga för mycket fokus på dem under läsningen. Speciellt inte 

om de inte är av betydelse för textens handling (ibid.).  

Beck och McKeown (2001) menar att interaktiva textsamtal bygger på att läraren ställer öppna frågor 

till eleverna under högläsningen. Det ska få dem att koppla samman de olika händelserna i texten och 

utveckla deras förmåga att förstå innehållet i en text. Meningen med frågorna är enligt Beck och 

McKeown (2001) att de tidigare frågeställningarna ska utvecklas genom diskussionerna samt göra 

texten mer genomarbetad. Avslutningsvis framhåller de att nyckeln till bra diskussioner ligger i att 

läraren ställer ledande frågor, förklarar svåra ord och hjälper eleverna att kvarhålla fokus på textens 

innehåll (ibid.). Lärarna i studien av Fisher et al. (2004) använde sig också av öppna frågor men de bad 

dessutom eleverna att göra hypoteser för att få eleverna att bli mer engagerade.   

Som tidigare nämnts diskuterade läraren i Wisemans (2011) studie bilderna i boken med eleverna. 

Även Beck och McKeown (2001) tar upp detta men de är mindre positiva till det än Wiseman (2011). 

Beck och McKeown (2001) observerade i sin studie att elever ignorerar informationen i texten och 

istället svarar på lärarens frågor utefter sina förkunskaper eller bokens bilder. Det tyder på att elever 
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har svårt att skapa en förståelse endast utifrån textens innebörd. Men istället för att visa bilderna läste 

läraren om texten och efter ett tag blev eleverna bättre på att svara på frågorna utifrån att bara lyssna 

till texten (ibid.).  

McGee och Schickedanz (2007) går i sin studie ännu djupare in på hur lärare kan arbeta med upprepad 

högläsning och hur det påverkar elevers läsförståelse, men också elevernas ordförråd. Forskarna 

beskriver hur en lärare högläste tre gånger för eleverna med syftet att försöka väcka deras 

engagemang, öka läsförståelsen och få dem mer intresserade av läsning. Under första 

högläsningstillfället hade läraren en ledande roll där hen kommenterade texten och ställde frågor 

medan eleverna mest lyssnade. Enligt McGee och Schickedanz (2007) ska läraren använda sig själv som 

modell genom att diskutera textens handling högt med sig själv och ställa olika hypoteser. Eleverna 

observerar hur läraren tänker vilket leder till att de själva börjar tänka på ett mer utmanande och 

utvecklat sätt som leder till bättre läsförståelse. Vid tillfälle nummer två var eleverna mer aktiva genom 

att svara på frågor och vid det tredje tillfället hade de nästan tagit över ledarrollen och återberättade 

texten med endast lite hjälp från läraren. Vid tredje tillfället kanske läraren inte ens läste boken utan 

lektionen bestod istället av diskussioner omkring boken (ibid.). Ett annat resultat visade att det i början 

är svårt för eleverna att svara på frågor som kräver längre svar, utan att någon lärare guidar dem eller 

ställer följdfrågor (Beck & McKeown, 2001; McGee & Schickedanz, 2007).  

Efter läsning 

I studien av Fisher et al. (2004) visade det sig att högläsningslektionerna ofta avslutades abrupt och att 

en ny aktivitet snabbt drog igång innan texterna hann diskuteras. Enligt dem är det viktigt att följa upp 

texterna för att se att eleverna verkligen har förstått innehållet. Worthy et al. (2012) beskriver även de 

vikten av att låta eleverna reflektera och diskutera texter som används i högläsningen. Det är av största 

vikt att alla elever får komma till tals under diskussionerna och att allas tankar och åsikter respekteras. 

I deras studie såg läraren till att de elever som hade många åsikter fick mindre plats och försökte istället 

ge mer plats till de elever som helst inte ville delta i diskussionerna. Enligt Worthy et al. (2012) är detta 

arbetssätt extra viktigt för att alla elever ska kunna delta och delge sina åsikter. Avslutningsvis menar 

de att när eleverna lyssnar på varandras åsikter börjar de tänka i andra banor och ser att det finns olika 

perspektiv på hur en text kan tolkas (ibid.). 

Baker et al. (2013) framhåller också vikten av samtalen som äger rum efter högläsningen och anser 

dem vara mest effektiva för att utveckla elevernas läsförståelse. Samtidigt menar de att det är en 

utmaning att få in alla komponenter i undervisningen och att en lösning skulle kunna vara att läraren 

lägger mindre tid på diskussioner före och under högläsningen och istället diskuterar mer efter (ibid.).  

Även Dickinson och Smith (1994) anser att diskussioner bör läggas efter högläsningen. Men till skillnad 
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från Baker et al. (2013) menar de att diskussionerna före högläsningen också behövs då det har en 

positiv påverkan på elevernas läsutveckling.    

I studien av Wiseman (2011) avslutade läraren sin högläsning med att koppla samman diskussionerna 

omkring bokens framsida och baksida med hela bokens handling. I början av diskussionerna var 

lärarens guidning viktig för att hjälpa eleverna att komma igång med sitt tänkande omkring texten. 

Vidare menar hon att eleverna fick lättare att förstå, diskutera och utveckla texten om den kopplades 

till deras egna liv och erfarenheter. Avslutningsvis framhåller Wiseman (2011) att valet av bok och vart 

diskussionerna leder kan bli en grund för djupare diskussioner och frågeställningar i klassrummet, till 

exempel om olika världssituationer och om hur eleverna anser världen bör vara (ibid.) 

5.2 Positiva effekter av interaktiv högläsning 

Resultatet visar att de förmågor som eleverna främst kan utveckla med hjälp av högläsning, i synnerhet 

med hjälp av interaktiv högläsning, är deras ordförråd och läs- och hörförståelse. Förutom förmågor 

hos eleverna visar sig högläsning leda till ett tryggare klassrumsklimat.  

5.2.1 Ökat ordförråd 

Lärarens användning av interaktiv högläsning har visat sig ha en betydande effekt på elevernas 

ordförråd (Baker et al., 2013; Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Dickinson & 

Smith, 1994; Kindle, 2009; Meyer, Stahl, Linn & Wardrop, 1994; Reese & Cox, 1999; Wasik & Bond, 

2001).  

Både Baker et al. (2013) samt Brabham och Lynch-Brown (2002) har i sina studier använt sig av för- 

och eftertester för att ta reda på hur högläsningen påverkar elevernas ordförråd. Resultatet i båda 

studierna visar att elevernas ordförråd utvecklas markant när läraren förklarar ordens innebörd för 

eleverna i samband med högläsningen. Valde läraren att bara högläsa utan någon förklaring av orden 

hade högläsningen nästan ingen effekt alls på elevernas ordförrådsutveckling. Vidare menar Baker et 

al. (2013) samt Brabham och Lynch-Brown (2002) att eleverna blir tryggare med att använda orden i 

sitt eget språk när de väl förstår vad de faktiskt betyder. Om läraren sedan fortsätter använda sig av 

orden i andra ämnen och sammanhang minns eleverna fler ord och får en ännu djupare förståelse för 

deras innebörd (Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; Wasik & Bond, 2001).  

Reese och Cox (1999) framhåller även de att ordförrådet utvecklas av interaktiv högläsning. De har i 

sin studie undersökt hur och om tre olika högläsningsstrategier påverkar elevers ordförråd, 

textfärdigheter och läsförståelse. Den första strategin describer fokuserade på att beskriva bokens 

bilder, den andra kallades comprehender och där fokuserade läraren på att ställa frågor om bokens 

budskap och i den tredje strategin performance-oriented genomfördes diskussioner före och efter 
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läsningen (ibid.). Resultatet i studien visade att describer-strategin gav övergripande bäst utfall på 

elevernas ordförrådsutveckling. Effekten på vilken strategi som användes var dock beroende av 

elevernas tidigare ordförråd. Eleverna som hade ett större ordförråd gynnades mer av performance-

oriented läsning medan elever med ett mindre ordförråd gynnades av den beskrivande strategin. 

Forskarna menar därför att den beskrivande strategin sätter mindre krav på lyssnaren och passar 

därmed bättre till yngre eller svagare elever. För starkare eller äldre elever anser forskarna att 

performance-oriented läsning är bättre då den inte avbryter under läsningen och därmed ställer mer 

krav på lyssnaren (ibid.).   

Meyer et al. (1994) har i nio år undersökt om lärarens högläsning kan ge effekt på elevers läsförmåga 

över en längre tid. Forskarna har genom klassrumsobservationer, intervjuer med lärare och elevtester 

inte hittat några positiva samband mellan lärarens högläsning och elevens direkta läsförmåga. De 

menar snarare att högläsningen tar tid ifrån andra aktiviteter som är bättre för att utveckla elevens 

läsförmåga. Enligt forskarna bör eleverna själva komma i kontakt med och använda sig av den skrivna 

texten för att kunna utvecklas. De har dock kommit fram till att lärarens högläsning möjligtvis kan 

utveckla elevernas ordförråd och i samband med detta även deras hörförståelse. Vidare framhåller de 

att elevernas egen läsning endast kan utvecklas om de själva deltar aktivt i läsningen och samtidigt har 

texten synligt framför sig. Avslutningsvis menar forskarna att lärarna inte ska sluta läsa för eleverna, 

de vill bara klargöra att högläsning inte är magi (ibid.) 

5.2.2 Ökad förståelse 

Genom att använda sig av interaktiv högläsning kan elevernas förståelse utvecklas (Beck & McKeown, 

2001; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Dickinson & Smith, 1994; McGee & Schickedanz, 2007; 

Wiseman, 2011).  

Brabham och Lynch-Brown (2002) samt Meyer et al. (1994) kom i sina studier fram till att genom att 

endast läsa högt för eleverna utan några diskussioner kring texten utvecklades i princip ingen 

läsförståelse. Däremot konstaterade Brabham och Lynch-Brown (2002) i sina för - och eftertester att 

elevernas läsförståelse utvecklas om läraren för diskussioner under högläsningen. Det visade sig också 

att läsförståelsen utvecklades oavsett vilken strategi läraren använde, det viktiga var bara att läraren 

och eleven diskuterar texten tillsammans. Ett liknande resonemang förs av Dickinson och Smith (1994) 

som framhåller att diskussioner om böcker med yngre barn är starkt relaterat till en långsiktig 

utveckling av ordförråd och läsförståelsestrategier. Deras undersökning visade att de grupper där 

barnen och lärarna pratade mycket med varandra under högläsningen fick bäst resultat på 

läsförståelseuppföljningen. Wiseman (2011) framhåller att när eleverna deltog i diskussionerna och 



 

 25 

samtidigt använde sina förkunskaper kunde de associera till texten på ett svårare plan och därmed 

demonstrerade de högre nivåer av förståelse.   

Lärarens guidning och upprepade läsning har en påverkan på elevernas läsförståelseutveckling samt 

deras förmåga att använda läsförståelsestrategier (Beck & McKeown, 2001; McGee & Schickedanz, 

2007). McGee och Schickedanz (2007) samt Beck och McKeown (2001) konstaterar att om läraren 

guidar eleverna under läsningen genom att tänka högt och förklara hur man ska tänka, läser texten 

flera gånger och upprepar och utvecklar elevernas svar kan eleverna utveckla sin läsförståelse. Även 

när läraren ställde följdfrågor till eleverna hjälpte det dem att skapa en förståelse av texten (ibid.). En 

liknande uppfattning har Wiseman (2011) som i sitt resultat kom fram till att när läraren tänker högt 

om sina tankeprocesser lär sig barnen olika läsförståelsestrategier. Men även om läraren använder sig 

av olika strategier är läsförståelseutvecklingen en lång process som tar tid att lära sig behärska påpekar 

Beck och McKeown (2001).  

Meyer et al. (1994) samt Reese och Cox (1999) resultat visar dock inget positivt utfall på elevernas 

läsförståelse. Reese och Cox (1999) kom emellertid fram till att interaktiv högläsning har en påverkan 

på elevernas kunskaper om text, exempelvis bokstavsigenkänning och hur en text är uppbyggd, vilket 

i sin tur påverkar läsförståelsen på längre sikt.  

5.2.3 Tryggt klassrumsklimat 

Genom att diskutera högläsningen tillsammans i klassen kan ett positivt och accepterande 

klassrumsklimat bildas (Dickinson & Smith, 1994; Wasik & Bond, 2001; Wiseman, 2011; Worthy et al., 

2012).  

I studien av Worthy et al. (2012) hade läraren lyckats skapa ett tryggt klassrumsklimat som engagerade 

eleverna och fick dem att ta initiativet i diskussionerna. Det uppnådde hon bland annat genom att låta 

alla elever komma till tals, uppmärksamt lyssna på vad de hade att säga och uppmana dem till att 

berätta om egna erfarenheter som de kan relatera diskussionen till. Worthy et al. (2012) anser att 

läraren hade en stor del i det trygga klassrumsklimatet genom att hon själv delade med sig av sina 

personliga berättelser. Det bidrog till att det skapades ett starkare band mellan läraren och eleverna 

vilket gjorde att eleverna självmant delade med sig av sina livshistorier, vilket även Fisher et al. (2004) 

och Wiseman (2011) såg i sina studier. Både Worthy et al. (2012) och Wiseman (2011) påpekar att det 

också är viktigt att eleverna kan relatera till karaktärerna och historierna på en personlig nivå. 

Forskarna menar att detta leder till djupare diskussioner då fler elever deltog i samtalet samtidigt som 

eleverna slapp oroa sig för att få negativ respons från de andra eleverna. Slutligen tillägger Wiseman 

(2011) att det är viktigt att även eleverna ger varandra positiv feedback för att klassrumsklimatet ska 

bli tryggt, och inte bara läraren.   
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Även Fisher et al. (2004) kom fram till att de skickliga lärarna ofta ville få sina elever att dela med sig 

av personliga berättelser. Vidare framhåller de vikten av att framtida lärare ska använda sig av 

högläsningen som ett verktyg för att få eleverna att utvecklas inom olika områden i skolans värld. 

Samtidigt som de påpekar att eleverna bör påminnas om att högläsningen även ska vara för nöjes skull 

och inte bara användas i utbildningssyfte (ibid.)  

5.3 Sammanfattning 

Det finns flera faktorer som har betydelse för hur högläsningen påverkar elevernas läsförståelse. Först 

och främst är det viktigt att läraren väljer en bok av hög kvalitet som är utmanande för eleverna samt 

väcker deras intresse. Vidare måste läraren noggrant planera sina lektioner för att de ska bli så 

effektiva som möjligt. Innan högläsningen bör läraren läsa boken och öva för att undvika onödiga 

avbrott. Det gör även att läraren kan upptäcka svåra ord som behöver förklaras i samband med 

högläsningen. Noggrann planering av undervisningen gör att tiden kan användas på ett effektivt sätt 

vilket gör att eleverna får större möjlighet att öka sina förmågor. 

En av de grundläggande faktorerna för att utveckla elevernas ordförråd och läsförståelse är att 

använda sig av diskussioner före, under och efter högläsningen. Genom att diskutera texten före 

läsningen utvecklas elevernas tankesätt. När läraren under högläsningen pausar och ställer frågor till 

eleverna får de en överblick om eleverna verkligen förstått texten samtidigt som diskussionerna blir 

mer givande. Ibland är det svårt för eleverna att besvara frågorna och då kan läraren själv fungera som 

modell och högt berätta hur de tänker när de analyserar texten. Eleverna kan sedan arbeta utefter 

samma strategier som läraren demonstrerat för att kunna besvara kommande frågor. För att elevernas 

läsförståelse ska utvecklas är det viktigt att texterna bearbetas efter högläsningen. Under 

diskussionerna ska alla elever få delge sina tankar och åsikter utan att de kommenteras negativt av 

någon annan i klassrummet. Högläsningen har visat sig ha en positiv påverkan på elevernas 

läsförståelse. Meyer et al. (1994) anser dock att högläsningen endast kan bidra till att elevernas 

ordförråd ökar och på så vis blir deras hörförståelse bättre. Enligt dem utvecklas läsförståelsen bäst 

när eleverna själva kommer i kontakt med den skrivna texten (ibid.). 

Två positiva effekter av den interaktiva högläsningen är att eleverna utvecklar sitt ordförråd samt sin 

läsförståelse. Ordförrådet utvecklas mest om läraren i samband med högläsningen förklarar ordens 

innebörd. Om orden även används i andra kontexter blir eleverna så småningom säkra på att använda 

orden på egen hand. För att elevernas läsförståelse ska utvecklas behöver texterna diskuteras 

tillsammans. Det spelar dock ingen roll vilken strategi läraren använder vid textsamtalen, det viktiga är 

att texternas innehåll diskuteras. En bidragande faktor till elevernas förståelseutveckling är lärarens 
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guidning och upprepade läsning. Eleverna kan observera hur läraren gör och sedan använda dennes 

strategier för att själva kunna förstå texten och ge den mening. 

En annan positiv effekt av interaktiv högläsning är att ett tryggt klassrumsklimat bildas. Detta kan 

uppnås genom att läraren låter alla elever få komma till tals och att allas åsikter respekteras. Läraren 

har den mest betydelsefulla rollen när det kommer till klassrumsklimatet då det är hen som leder 

undervisningen. Det är även viktigt att läraren berättar för eleverna att högläsningen inte bara ska ske 

i utbildningssyfte utan ska också vara för nöjes skull.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion kring våra tankar om resultatet med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Vi kommer att dra paralleller från resultatet till den teoretiska bakgrunden samt 

anknyta detta till vårt framtida yrke. Vi kommer även att diskutera metoden samt ge förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Högläsningen behöver vara interaktiv  

I samtliga studier visade det sig att högläsningen behöver vara interaktiv för att eleverna ska få 

möjlighet utveckla sin läsförmåga (Baker et al., 2013; Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-

Brown, 2002; Dougherty Stahl, 2014; Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; Wiseman, 2011; Worthy et al., 

2012). Enligt Chambers (2011) bidrar interaktiv högläsning till en rikare förståelse av texten som 

läsaren inte skulle kunna uppnå på egen hand. Det tar tid att förstå en texts innehåll och genom att 

diskutera olika delar av en text med varandra öppnas nya infallsvinklar som leder till en djupare 

förståelse (ibid.). Eftersom läsförståelse är en viktig del i läsutvecklingen drar vi slutsatsen att interaktiv 

högläsning bör användas i undervisningen. Vi som lärare bör se till att texterna diskuteras för att 

högläsningen inte ska förlora sitt undervisningsvärde och bara ske för nöjes skull. På så sätt blir inte 

högläsningen bara en lugn och mysig stund.  

Enligt Frost (2002) pågår en form av samspel mellan läraren och eleverna under högläsningen där 

läraren fungerar som modell för hur en text kan tolkas. Detta poängteras även av ett flertal forskare 

som har kommit fram till att det är viktigt att läraren fungerar som modell (Beck & McKeown, 2001; 

McGee & Schickedanz, 2007; Wiseman, 2011). Läraren bör guida eleverna i hur bearbetningen av en 

text kan göras, till exempel genom att tänka högt (ibid.). Syftet med att tänka högt är enligt Westlund 

(2012) att eleverna ska få en möjlighet att lära sig behärska olika strategier och att förstå att olika 

texter kräver olika bearbetningsstrategier. Enligt Skolverket (2016b) ska undervisningen anpassas 

utefter alla elevers olika förutsättningar och behov. Att därför använda sig av olika strategier i vår 

kommande lärarroll anser vi vara en självklarhet så att undervisningen främjar alla elevers utveckling. 

Dessutom håller vi med forskarna om att lärarens roll som modell är viktig för att eleverna tydligt ska 

se hur strategier kan användas inom olika områden. Tyvärr har vi inte sett så mycket av det under vår 

praktik i svenskämnet men däremot inom matematiken. Lärarna har då visat olika strategier som kan 

användas vilket ledde till att eleverna kunde arbeta med den strategi som lämpade sig bäst för dem. 

Vi anser att det är lika viktigt att tydliggöra olika strategier även i svenskan, särskilt i läsförståelse, då 

alla elever har olika förutsättningar. 
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I flera studier framkommer det att diskussioner före, under och efter högläsningen behövs för att 

utveckla elevernas läsförståelse (Baker et al., 2013; Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 

2002; Dougherty Stahl, 2014; Fisher et al., 2004; Kindle, 2009; Wiseman, 2011; Worthy et al, 2012). 

Beck och McKeown (2001) påpekar i sin studie att läraren bör ställa öppna frågor till eleverna. Det 

kräver att eleverna beskriver och förklarar textens budskap istället för att bara återberätta handlingen. 

Enligt Westlund (2012) bör det inte finnas bara ett svar på frågorna utan de ska vara mer utmanande 

och tvinga eleverna till eftertanke. Det är viktigt att eleverna får tid att reflektera kring sina svar och 

att inte flera frågor ställs samtidigt då det kan leda till att de blir förvirrade och inte vet vilken fråga de 

ska besvara (ibid.). Westlund (2012) menar att det finns ett samband mellan läsförståelse, 

hörförståelse och ordförråd. Genom interaktiv högläsning får eleverna ta del av nya ord. På så sätt ökar 

deras ordförråd som i sin tur leder till ökad hörförståelse och en förmåga att skapa inre bilder.  

Att skapa inre bilder är en form av att göra inferenser (Westlund, 2012). Dougherty Stahl (2014) menar 

att elever behöver behärska förmågan av att använda sig av inferenser för att utveckla sin läsförståelse. 

Enligt Westlund (2012) skapas inre bilder och inferenser när eleverna kopplar sina förkunskaper till 

den lästa texten. Alla elever har olika förkunskaper och erfarenheter vilket gör att texter tolkas olika 

(Westlund, 2012; Wiseman, 2011). Vi som blivande lärare anser därför att det är viktigt att lära känna 

våra elever för att lättare hjälpa dem att koppla sina förkunskaper till texterna. Om läraren har en god 

kännedom om eleverna kan hen ställa ledande frågor till eleverna som har med textens innehåll att 

göra och på sätt hjälpa dem att göra inferenser. Ett starkt band mellan lärare och elever anser vi 

dessutom bidrar till ett tryggare klassrumsklimat där alla elever vågar delge sina åsikter. Westlund 

(2012) styrker vår åsikt om att en utgångspunkt i undervisningen är att eleverna ska känna sig trygga i 

skolan, både vad det gäller miljön och med människorna runt omkring.  Enligt henne skapas ett tryggt 

klassrumsklimat när lärarna ofta läser högt för eleverna och följer upp det med öppna frågor och 

diskussioner. Dickinson och Smith (1994), Wasik och Bond (2001), Wiseman (2011) samt Worthy et al. 

(2012) har i sina studier också kommit fram till att ett tryggt klassrumklimat kan bildas genom 

diskussioner efter högläsning. Westlund (2012) framhåller att alla barn utvecklas av att ha fungerande 

och accepterande dialoger med varandra, vilket i sin tur visar att klassrumsklimatet är tryggt. Trots att 

många forskare konstaterar att diskussionerna kan bidra till ett tryggt klassrumsklimat där eleverna 

känner att de kan dela med sig av sina personliga erfarenheter har vi inte stött på några sådana 

diskussioner på våra praktiker. Klasserna vi har varit i har känts trygga på så sätt att eleverna har känt 

att de kan svara på frågor utan att bry sig om de svarar fel, men de har inte delat med sig av sina 

personliga upplevelser med varandra. Vi anser att djupare textdiskussioner kan bidra till ett ännu 

bättre klimat där alla elever vågar delge sina upplevelser och åsikter utan att känna oro för vad de 

andra ska tycka.  
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Några studier anser att högläsningen i princip inte har någon effekt på elevernas läsförståelse. De anser 

att det finns andra aktiviteter som är bättre för att utveckla läsförståelsen och att högläsningen mest 

tar tid från dem (Meyer et al., 1994; Reese & Cox, 1999). Elbro (2004) för ett liknande resonemang och 

menar att högläsning inte har någon större betydelse för barnens tidiga läsutveckling. Han anser att 

det mest är en trevlig upplevelse som ger mycket närhet. Vi är av en annan åsikt då ändå många andra 

har kommit fram till att högläsningen faktiskt har en bidragande effekt på elevernas läsförståelse. Det 

beror dock på hur läraren arbetar med högläsningen, det vill säga om den är interaktiv eller inte. Enligt 

Skolverket (2016b) ska eleverna ges möjlighet att lyssna till och samtala om olika typer av texter för 

att utveckla sin läsförståelse. Vår uppfattning är således att högläsningen är relevant för 

undervisningen och planerar att själva använda den inom flera olika ämnen i framtiden. Vi har tolkat 

vårt resultat som att det viktigaste är att lägga tid på diskussioner före, under och efter läsningen då 

det är dessa samtal som utvecklar elevernas läsförståelse mest.  

6.1.2 Lärarens betydelsefulla planering 

Enligt Roe (2014) ska de texter som används vid högläsning vara av god kvalitet och väljas omsorgsfullt 

för att fånga elevernas intresse. Flera av studierna vi analyserat har kommit fram till att boken läraren 

väljer är av stor betydelse för hur bra högläsningen kommer att bli (Beck & McKeown, 2001; Brabham 

& Lynch-Brown, 2002; Dougherty Stahl, 2014, Fisher et al., 2004; Wiseman, 2011, Worthy et al., 2012). 

Worthy et al. (2012) konstaterar att eleverna blir mer engagerade i högläsningen och diskussionerna 

kring boken om de själva får vara med och bestämma över bokvalet. Ivarsson (2016) är av samma åsikt 

och framhåller att det är viktigt att eleverna får vara med och påverka bokvalet, men att det är upp till 

läraren att göra goda och varierade val. Vi har kommit fram till att det är viktigt att planera och 

förbereda sin högläsningsundervisning för att den ska bli så effektiv som möjligt. Den högläsning vi har 

sett på vår verksamhetsförlagda utbildning verkar inte ha varit så noggrant planerad eller förberedd. 

Enligt vår tolkning verkar läraren inte ha förhandsgranskat boken utan bara tagit en bok på måfå utan 

att se till att den passat sin klass. Vi anser att om läraren känner att hen inte har tid att välja en bra bok 

kan en bibliotekarie vara en god hjälp. Enligt oss bör läraren dock ta sig tid att välja och läsa boken själv 

då det är hen som känner eleverna bäst och vet vad hen vill uppnå med högläsningen. 

En annan viktig aspekt i bokvalet är att välja en utmanande bok som eleverna inte skulle kunna läsa 

själva (Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Dougherty Stahl, 2014, Fisher et al., 

2004; Wiseman, 2011; Worthy et al., 2012). Chambers (2011) poängterar att när vi får lyssna till texter 

som är svårare än de vi själva kan läsa uppstår ett möte som kan motivera oss att sträcka oss längre. 

Han påstår att läsutveckling endast kan fortskrida om vi hela tiden sträcker oss efter det vi inte riktigt 

når (ibid.). Vi som blivande lärare kommer därför alltid försöka välja böcker som utmanar elevens 

tänkande och motiverar dem till att utmana sig själva i sin egen läsning. 
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Nästa steg i lärarens förberedelser är att förhandsgranska och öva på att läsa boken innan den läses 

upp för eleverna. Fisher et al. (2004) menar att om läraren läser med flyt, inlevelse och använder sitt 

kroppsspråk blir eleverna mer motiverade till att lyssna. Det är svårare att läsa högt än att läsa tyst 

konstaterar Chambers (2011), därför anser han att det är viktigt att faktiskt läsa den högt för sig själv 

innan man läser upp den för andra. Att förhandsgranska boken ger läraren möjlighet att pausa på rätt 

ställen för att kunna ställa frågor eller ge kommentarer om texten till eleverna (ibid.). Genom att 

förhandsgranska boken får läraren också tillfälle att välja ut vilka ord hen vill förklara närmare och 

vilken strategi som ska användas vid ordförklaringen.  

För att högläsningen inte bara ska bli ett avbrott från den övriga undervisningen är det bra att 

sammankoppla den med andra ämnen och aktiviteter (Fisher et al., 2004; Wasik & Bond, 2001). Enligt 

Frost (2002) är det viktigt att det finns ett sammanhang mellan de olika arbetsområdena så att eleverna 

kan få möjlighet att använda ord och begrepp och överföra sina kunskaper mellan de enskilda 

undervisningsaktiviteterna. Vår tolkning är därför att olika ämnen kan sammankopplas genom 

högläsningen så att eleverna känner ett samband i undervisningen. Ett sätt kan vara att arbeta 

tematiskt där högläsningsboken är utgångspunkten i temat. Från början trodde vi att det skulle finnas 

mer forskning på hur olika ämnen kan samarbeta med hjälp av högläsning. Under vår artikelsökning 

hittade vi dock inte mycket som styrker detta. Vi anser ändå att högläsningen är en bra ingång i ett 

tematiskt arbete för att få alla elever intresserade. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att planeringen är a och o när det gäller högläsnings-

undervisningen. Genom att vi lägger ner tid på att välja en bra bok av hög kvalitet som är både 

utmanande och intressant för eleverna lägger vi grunden för högläsningen. Om vi dessutom 

förhandsgranskar och läser boken högt för oss själva innan vi läser upp den kan vi slippa överraskningar 

och upptäcka svåra ord eller andra händelser i boken vi vill förklara närmare. Dessa förberedelser är 

nödvändiga för att tiden ska användas så effektivt som möjligt och för att undervisningen ska bli mer 

givande och utvecklande för eleverna.  

6.1.3 Högläsningens positiva inverkan för eleverna 

Ivarsson (2016) framhåller att högläsning bidrar till elevernas intresse och motivation för läsning 

genom hela livet. Innan vi började våra efterforskningar trodde vi att studiernas resultat skulle visa att 

högläsningen var en bidragande faktor för att motivera elevernas egen läsning. Det blev dock inte fallet 

men högläsningen visade sig ha andra positiva effekter. 

Ivarsson (2016) och Taube (2007) menar att högläsning är en framgångsrik strategi för att bidra till 

elevernas utveckling av ordförrådet. När eleverna får samtala om nya ord och begrepp som de stöter 

på genom högläsningen får de en djupare förståelse för vad de egentligen betyder och deras möjlighet 
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att själva använda dem ökar (Ivarsson, 2016). Flertalet studier har kommit fram till att interaktiv 

högläsning har en positiv påverkan på elevernas ordförrådsutveckling (Baker et al., 2013; Beck & 

McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Dickinson & Smith, 1994; Kindle, 2009; Meyer et al., 

1994; Reese & Cox, 1999; Wasik & Bond, 2001). Det viktigaste påstår Cox Eriksson (2016) är dock att 

läraren sätter orden i ett sammanhang då de enskilda orden lätt glöms bort om de inte kopplas till 

någon kontext.  Enligt Skolverket (2016b) ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

språkförmåga så att de lär sig att uttrycka sig i olika sammanhang. Vi tolkar det som att ordförrådet 

har en stor betydelse för att eleverna ska kunna kommunicera och uttrycka sina åsikter på ett varierat 

och korrekt sätt. Som lärare är det därför viktigt att förklara de svåra orden för eleverna och sätta in 

dem i andra kontexter för att tydliggöra dess betydelser.  

Taube (2007) poängterar att omfattningen av elevens ordförråd har ett starkt samband med elevens 

läsförståelse. Flera av studiernas resultat har påvisat att den interaktiva högläsningen inte bara ökar 

elevernas ordförråd utan också deras läsförståelse (Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 

2002; Dickinson & Smith, 1994; McGee & Schickedanz, 2007; Wiseman, 2011). Särskilt elevernas 

användning av läsförståelsestrategier ökade. Liberg (2016) anser att det är mycket viktigt att stödja 

utvecklingen av elevernas läsförståelsestrategier. Strategierna hjälper eleven att ta sig an en text på 

ett medvetet sätt och på så sätt ökar möjligheterna att komma ihåg och förstå innehållet i texten 

(ibid.). I studien av Reese och Cox (1999) visade det sig också att högläsningen hade en positiv påverkan 

på elevernas textkunskaper. Taube (2007) framhåller att en del av läsförståelsen är att förstå 

böckernas språk, det vill säga dess mer komplicerade meningsbyggnad och annorlunda ordval. Hon 

konstaterar vidare att högläsning är ett bra sätt för barn att lära sig hur berättelser är uppbyggda. 

Skolverket (2016b) menar att undervisningen bör bidra till att eleverna förstår budskapet och 

uppbyggnaden av berättande texter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna lär sig använda 

olika lässtrategier. Med detta som bakgrund anser vi att interaktiv högläsning är ett bra tillfälle för 

eleverna att lära sig dessa strategier och den berättande textens uppbyggnad.  

6.1.4 Avslutande reflektioner 

Efter att ha analyserat och sammanställt tidigare forskning har vi kommit fram till att högläsning bör 

vara interaktiv för att på bästa sätt utveckla elevernas läsförståelse. Vi har även kommit fram till att 

högläsningen har en stor inverkan på ordförrådsutvecklingen, vilket i sin tur leder till ökad 

läsförståelse. Förstår inte eleverna orden i texten förstår de inte heller textens helhet och budskap. 

Vårt resultat visade även att det finns många olika sätt som lärare kan använda sig av när det kommer 

till högläsning. Med läraren som modell som delger sig av sina personliga erfarenheter vid diskussioner 

skapas ett tryggt klassrumsklimat, där eleverna får möjlighet att dela med sig av sina åsikter och 

upplevelser.  
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Den högläsning vi har sett hittills har endast varit en del av fruktstunden och inte som en del av 

undervisningen. Vi har kommit fram till att högläsning är så mycket mer än bara en mysig och 

avkopplande stund. Eleverna kan lära sig mycket av att bara samtala kring texten och dess budskap. 

Därför är det viktigt att vi som blivande lärare ställer oss frågor som: 

• Vad är syftet med högläsningen? Vill vi utveckla elevernas ordförråd eller skapa gemenskap?  

• När, vad och hur ska jag högläsa?  

• Hur lång tid bör läggas på högläsning och tillhörande diskussioner? 

Med detta som bakgrund hoppas vi kunde använda högläsning som en återkommande del i 

undervisningen i alla ämnen, inte bara i svenska. 

6.2 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudies metod har bestått av en urvalsprocess som bland annat inkluderats av sökord, 

urvalskriterier, elektronisk sökning samt hur relevanta artiklarna ansågs vara. Denna process kan ha 

bidragit till att vissa studier som kan ha varit relevanta för vår undersökning inte har använts. Det har 

varit svårt att hitta relevanta artiklar enbart utifrån våra sökord. Många handlade om elevernas egen 

högläsning och det var inte relevant då vi ville forska om lärarens högläsning. Vi valde också att utöka 

åldersspannet på eleverna inom studierna ner till förskolan, då vi inte fann tillräckligt många som 

inriktade sig mot årskurs F-3. Eventuellt hade andra sökord och användning av en annan databas än 

ERIC kunnat resultera i andra studier som hade gett ett annat resultat än det vi kommit fram till. En 

annan svårighet som kan ha påverkat resultatet är att alla är skrivna på engelska, vilket inte är vårt 

modersmål. Detta gör att vi emellanåt har haft svårt med tolkningen av vad forskarna har kommit fram 

till. För att vi skulle få så korrekta tolkningar som möjligt har vi diskuterat studiernas resultat med 

varandra samt använt oss av en ordbok vid ord vi inte kände igen. Vi menar dock att resultatet ändå är 

rättvist tack vare att det stödjer sig på flera studier inom samma område där resultaten är 

överensstämmande. Ytterligare något som kan ha påverkat vårt resultat är att alla studier vi analyserat 

är gjorda i USA. Vi har dock inte hittat någon relevant forskning kring vårt problemområde från andra 

länder. Artiklarna vi har hittat då har handlat om elever som läser andraspråk, vilket vi inte ansåg hörde 

till våra frågeställningar. Vi påstår dock att vårt resultat ändå är betydelsefullt för vår roll som lärare 

då skolan i USA är ganska lik den svenska skolan. Då resultatet även är kopplat till nordiska forskare i 

vårt diskussionsavsnitt blir det också trovärdigt.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har upptäckt att det finns mycket forskning om strategier kring hur lärare kan arbeta med 

högläsning, men inte lika mycket om vilka effekter denna högläsning har på eleverna. Innan vi började 

vår efterforskning trodde vi att resultatet skulle visa att högläsningen hade en positiv effekt på 

elevernas egen motivation för läsning. Det här blev dock inte fallet då vi nästan inte hittade någon 

forskning som påvisade detta fenomen. Därför skulle vi vilja forska vidare inom detta område och ta 

reda på om högläsning kan bidra till egen motivation, särskilt för elever med lässvårigheter eller de 

som inte har något intresse för läsning. Vi skulle även vilja undersöka hur högläsning kan användas som 

undervisningsverktyg i andra ämnen, exempelvis i matematik eller i de naturorienterande ämnena.   
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Bilaga 1. Självvärdering 

Alexandra 

Examensarbetet började med att vi gemensamt valde ut det ämnesområde vi har valt att skriva. För 

att underlätta arbetet skapades ett dokument i Word Online som vi båda kunde skriva och redigera i 

samtidigt då vi ibland befann oss på olika platser. I den teoretiska bakgrunden delades arbetet upp 

mellan oss och jag skrev om två av de fyra begreppen. Innan vi började söka efter artiklar delade vi upp 

sökorden och sökte på en varsin dator för att underlätta arbetet. Jag läste rubrikerna och abstrakten 

för att se om de verkade relevanta för våra frågeställningar. De jag tyckte kunde användas skrev jag 

sedan ut för att kunna göra understrykningar och skriva egna noteringar. Därefter fick Josefin läsa de 

artiklar jag valt ut och jag hennes för att sedan gemensamt diskutera vilka som var mest relevanta för 

oss och vilka som kunde sorteras bort. Gemensamt redde vi ut de delar i studierna som varit otydliga 

och sammanställde ett resultat som vi sedan bearbetade tillsammans på varsin dator. Jag fortsatte på 

det område som jag skrivit på i den teoretiska bakgrunden då jag var mest insatt inom det.  Tillsammans 

lade vi ner mycket tid på resultatets struktur då vi hade en tendens att blanda ihop de olika 

frågeställningarna, men efter mycket om och med blev vi nöjda och eniga med resultatdelen. Vi kom 

gemensamt fram till vad som var viktigast i resultatet och började skriva på diskussionen. Till skillnad 

mot tidigare i arbetet valde vi nu att skriva allt ihop vid samma dator för att verkligen kunna diskutera 

resultatet kontra litteraturen med vår kommande yrkesroll.  

Samtliga arbetsmoment har genomförts tillsammans för att båda ska känna sig delaktiga och trygga 

med arbetet men även för att vara säkra på att allting tolkats rättvist. Alla delar i arbetet har lästs av 

varandra för att uppnå bästa resultat och för att kunna korrigera brister i texten, så som 

meningsbyggnadsfel, tolkningar och stavfel med mera. Vi tycker att arbetet har delats upp jämnt 

mellan oss och att båda har varit lika delaktiga i arbetet.  

Josefin 

Mycket tid och energi har lagts ner i denna litteraturstudies arbetsprocess. Den största delen av tiden 

har vi suttit tillsammans på campus och skrivit på arbetet, en del dagar har vi jobbat hemifrån. När vi 

exempelvis läste de engelska artiklarna gjorde vi det på egen hand för att vi inte skulle bli störda i 

läsningen. Arbetet började med att vi gemensamt valde ut ett område som intresserade oss båda och 

som vi ansåg var relevant för vårt kommande yrke. Därefter skapade vi ett dokument i Word Online 

för att båda skulle kunna skriva och redigera i arbetet samtidigt, då vi ibland arbetade på olika platser. 

Samarbetet fungerade väl även när vi inte satt tillsammans och skrev. Vi hade då kontakt online så att 

vi ändå kunde diskutera och komma framåt i arbetet. Tillsammans utformade vi ett preliminärt syfte 

och tillhörande frågeställningar och sedan började vi skriva på den teoretiska bakgrunden. Vi valde ut 
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de begrepp som behövdes förklaras närmare och delade sedan upp begreppen och skrev om två 

begrepp var. Nästa steg var att hitta studier som svarade på våra frågeställningar. Vi delade upp 

sökorden och sökte på varsin dator för att vara mer effektiva. I början hade vi svårt att hitta tillräckligt 

med material men tillsammans valde vi ut de som passade bäst till vår studie. En annan svårighet var 

att engelskan ibland var svår att tolka och förstå, men genom att diskutera och översätta tillsammans 

blev arbetet lättare. För att det inte skulle bli dubbelt arbete delade vi upp artiklarna vi hittade, för att 

på egen hand läsa abstrakten och på så sätt se om studien var relevant för vår undersökning. De studier 

vi valde ut från abstrakten läste vi sedan i helhet för att sedan ”byta” med varandra så att vi båda 

kunde se om det var relevant för våra frågeställningar. Efter att båda hade läst samtliga artiklar och 

funnit gemensamma teman kunde vi börja skriva på resultatet. Även här valde vi att dela upp arbetet, 

vi valde att skriva om samma område som vi skrivit om i bakgrunden då vi redan var insatta i dessa 

avsnitt. Vi har lagt ner mycket tid på resultatets struktur då vi hade en tendens att blanda ihop 

frågeställningarna. Efter mycket om och men blev vi eniga och nöjda med utformningen av 

resultatdelen. När vi kommit fram till vad som var det viktigaste i resultatet påbörjades det sista 

avsnittet, diskussionen. För att verkligen kunna diskutera vår litteraturstudies resultat kontra 

litteraturen och vår framtida yrkesroll skrev vi allting gemensamt vid samma dator. Till skillnad från 

innan då vi skrivit på varsin dator.  

Samtliga arbetsmoment har följaktligen genomförts tillsammans för att vi båda ska känna oss 

delaktiga och trygga i vårt arbete, samt för att vara säkra på att allt i arbetet har tolkats på ett rättvist 

sätt. Avslutningsvis har arbetet noga granskats av oss båda för att upptäcka eventuella brister som 

behövdes korrigeras. Vi har aldrig känt att den ena personen arbetat mer än den andra. 

 

 

 

 

 

 

  

 


