
1 
 

    Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Examensarbete 1, svenska, grundläggande nivå, 15 hp | Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 

Vårterminen 2019 | LIU-LÄR-F-3-G-SV-19/12-SE  

 

 

 

 

 

 

 

Högläsningens betydelse 

för elevers ordförråd 
-En litteraturstudie om hur lärare kan använda 

högläsning för att stötta elevers ordförråd 

 

The importance of reading aloud for students´ 

vocabulary 

–A literature study on how teachers can use read aloud 

to support students’ vocabulary 

Sara Sjöström  

Linda Friberg 

 

Handledare: Anja Rydén Gramner  

Examinator: Magnus Jansson 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet SE-581 83 

Linköping, Sweden 013-28 10 00, 

www.liu.se 

 



2 
 

 

Institutionen för 

beteendevetenskap och 

lärande 

 

581 83 LINKÖPING  

Seminariedatum 

2019-05-16 

 

Språk 

Svenska/ Swedish 

Rapporttyp 

Examensarbete grundnivå 

ISRN-nummer 

LIU-LÄR-F-3-G-SV-19/12-

SE 

 

Titel 

Högläsningens betydelse för elevers ordförråd – En litteraturstudie om hur lärare kan använda 

högläsning för att stötta elevers ordförråd  

 

Title 

The importance of reading aloud for students´ vocabulary – A literature study on how 

teachers can use read aloud to support students’ vocabulary 
 

Författare 

Sara Sjöström & Linda Friberg 

Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur lärares högläsning kan stötta yngre 

skolelevers ordförråd. Undersökningen fokuserar på elever från förskoleklass upp till årskurs 

tre. 

Litteraturstudien baseras på 11 vetenskapliga artiklar som har hittats genom digitala och 

analoga sökningar. Urval och avgränsningar har genomförts.   

 

Resultatet i litteraturstudien visar att lärare bör inkludera facklitterära texter och 

ordförklaringar i sin högläsning. Det har även visat sig vara gynnsamt att lärare arbetar med 

repeterad läsning samt att inkludera multimodala verktyg i högläsningen då detta bidrar till att 

elever utvecklar sitt ordförråd.  
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 Inledning 
 

              När man börjar lågstadiet har man i genomsnitt 7000 ord i sitt ordförråd och om man inte regelbundet 

läser eller lyssnar till böcker och texter så har man som 17-åring bara mellan 15 000 och 17 000 ord i 

sitt ordförråd. Om man däremot har läst (el lyssnat på) böcker, tidningsartiklar och andra texter 

regelbundet så är ordförrådet påfyllt med minst 50 000 ord vilket alltså borgar för ett gott vuxenliv 

(Barnsidan.se, hämtad feb 2019).  

Citatet ovan belyser vikten av att få lyssna till berättelser och att kontinuerlig läsning bidrar 

till att elever utvecklar ett rikt ordförråd, vilket gör det till ett viktigt område för lärarstudenter 

att fördjupa sig i. 

Cox Eriksson (2016) anser att ordkunskap inte enbart är viktigt för elevernas läsutveckling 

utan även för hur de kommer att klara sig i livet. I vårt globaliserade samhälle krävs det att 

människor har goda skriv- och läskunskaper och Cox Eriksson (2016) poängterar att en av 

skolans prövningar är att lärarna ska bidra till att ge alla elever ett gott ordförråd. Författaren 

menar även att det är betydelsefullt att lärare har kännedom om att barns tidiga ordinlärning är 

grundläggande då många barn börjar skolan med varierande språkliga förutsättningar (Cox 

Eriksson, 2016).  

Svensson (2009) betonar att det är viktigt att lärare observerar barn i sex- till tioårsåldern som 

har ett litet ordförråd och ser till att dessa elever får rätt hjälp med att utveckla sin språkliga 

förmåga. Svensson (2009) anser även att högläsning är viktigt i de yngre åldrarna då det 

bidrar till att eleverna utvecklar ett rikt språk. Ivarsson (2016) framhåller att under 

grundskoletiden sker en stor tillväxt av ordförrådet och en resultatrik metod för att stärka 

elevers ordförråd är att lyssna på någon som högläser. Vår personliga åsikt är att ordförrådet 

har en central och viktig roll för att eleverna ska kunna verka och fungera i ett samhälle. Vi 

som blivande lärare bör ha en god insikt i hur vi på bästa sätt kan stärka och öka elevers 

ordförråd.    

Ett syfte med undervisningen i svenska är att eleverna ges möjligheter att stärka sitt skrift- och 

talspråk så att de får tillit till sin språkliga förmåga och kan formulera sig i olika situationer 

samt för olika ändamål (Skolverket, 2016a). Dessutom ska eleverna enligt det centrala 

innehållet för årskurs 1–3 ha kännedom om hur begrepp, symboler och ord nyttjas för att ge 

uttryck åt kunskaper, känslor och åsikter. Eleverna ska även kunna återberätta och lyssna 

genom varierande samtalssituationer (Skolverket, 2016a). 
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 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur lärares högläsning i klassrummet kan 

användas för att elevers ordförråd ska utvecklas. Litteraturstudien fokuserar på elever från 

förskoleklass upp till årskurs tre. 

Frågeställningen som vår litteraturstudie utgår från är: 

Hur kan lärares högläsning stötta elevers ordförråd? 
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 Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att förklara teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. De 

begrepp som har varit väsentliga i artiklarna och som belyses i kommande avsnitt är 

ordförråd, högläsning och multimodala verktyg.   

 Ordförråd 

Cox Eriksson (2016) och Westlund (2017) beskriver att ordförrådet delas upp i aktivt 

respektive passivt ordförråd. Cox Eriksson (2016) menar att aktivt ordförråd är de ord som en 

individ känner igen samt de ord som individen använder aktivt. Passivt ordförråd förklaras 

som de ord en individ känner igen men som individen inte aktivt använder (Cox Eriksson, 

2016). Westlund (2017) betonar vikten av att barn under de tidiga åren både får använda sitt 

aktiva och sitt passiva ordförråd då det bidrar till att barnen senare har en ökad kunskap om 

ord i skriven text.      

Semantiken i språket handlar om språkets innehåll och för att träna upp den semantiska 

medvetenheten hos eleverna är diskussioner om ords betydelser gynnsamt (Svensson, 2009). 

Herrlin och Frank (2016) beskriver semantisk medvetenhet som att eleven har förmågan att 

förstå att samma ord kan ha olika innebörder.   

Ivarsson (2016) beskriver att chanserna för att eleverna stärker sitt ordförråd ökar om de ofta 

får lyssna till ord. Ett resultatrikt sätt att förbättra elevers ordförråd är därför genom 

exempelvis högläsning där eleverna får exponeras och lyssna till ord (Ivarsson, 2016). Bååth 

(2016) och Tjernberg (2016) konstaterar även att barns ordförråd stärks i miljöer där vuxna 

och barn samtalar mycket. Det är även gynnsamt om elever får ta del av olika genrer vilket 

bidrar till att eleverna blir bekanta med ämnesspecifika ord och olika texttyper (Tjernberg, 

2016).  

Svensson (2009) och Cox Eriksson (2016) beskriver att elevernas sociala bakgrund kan vara 

betydelsefull gällande storleken på elevernas ordförråd. Cox Eriksson (2016) skildrar att det 

är skolans uppgift att ge samtliga elever det som behövs för att de ska stärka sitt ordförråd. 

Lärare måste därför stötta och kompensera de elever som börjar skolan med ett bristfälligt 

ordförråd (Cox Eriksson, 2016). 

Skolverket (2017) beskriver språkets utveckling genom olika åldrar och där den största delen 

av språket lärs in under barnets första år. Uttalet av modersmålet är nästintill rotat vid 3–4 års 

ålder. Språkets grammatiska struktur tillsammans med barnets förråd av basord är i princip 

förkovrat redan vid 4–5 års ålder. Barnet bemästrar cirka 8000–10000 ord när barnet börjar 
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skolan. Därefter fortsätter modersmålet att utvecklas genom språkets utbyggnad och denna 

utveckling sker både inom ämnes- och modersmålsundervisning. I exempelvis 

ämnesundervisningen lär sig elever ett nytt stort ordförråd då de bemästrar kunskaper inom 

olika ämnen. Elever utvecklar även ett så kallat specialordförråd efter skoltiden där elevens 

intressen är betydelsefulla. Efter skoltiden blir ordförrådet mer omfattande då livssituationer 

påverkar det genom exempelvis yrkeslivet (Skolverket, 2017).     

 Högläsning 
Ivarsson (2016) hävdar att elevers ordförråd ökar när de får läsa och höra ord genom 

högläsning. Skolverket (2017) beskriver att det är betydelsefullt att elever får lyssna till både 

fiktiva och facklitterära texter när läraren högläser. På detta sätt får barn redan i förskolan 

möta både korta och långa texter. Dessa texter kan till en början finnas i enkla bilderböcker 

och senare längre kapitelböcker och faktatexter. Högläsning ger hjälp, förebilder och en grund 

för utveckling av det egna läsandet. Därför bör högläsningen fortsätta högre upp i årskurserna 

där eleverna får möta olika texter som stimulerar ordförrådet ytterligare (Skolverket, 2017).  

Westlund (2017) menar att hur man högläser samt hur textinnehållet diskuteras anses vara 

viktiga komponenter gällande barns språkutveckling. Högläsning som stöttar elevers 

ordförråd karaktäriseras av att den baseras på elevernas intressen och att läraren beskriver och 

förklarar obekanta eller svåra ord för eleverna. Westlund (2017) hävdar att lärare bör anpassa 

val av bok efter elevernas ålder samt väcka deras intresse. Liberg (2010) beskriver 

kontextualiserad högläsning som att lärare med de yngre eleverna exempelvis diskuterar 

sådant som ligger nära deras självupplevda erfarenheter. Westlund (2017) framhåller att 

elever på ett effektivt sätt måste lära sig språket i ett kontextuellt och meningsfullt 

sammanhang. Liberg (2010) skildrar att dekontextualiserad högläsning syftar till att diskutera 

begrepp och ord som bidrar till att eleverna får tänka och reflektera. Det kan exempelvis 

innebära att eleverna får beskriva vad de tror kommer att hända i en text (Liberg, 2010).  

Alatalo (2016) definierar repeterad läsning som att samma text läses högt för någon flera 

gånger. Repeterad eller upprepad läsning kan även innebära att läraren läser först och där 

eleven sedan läser efter i samma text. Alatalo (2016) beskriver även upprepad läsning genom 

så kallade stora böcker (Big Books) där eleven kan följa med i texten under tiden läraren 

högläser. 
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 Multimodala verktyg 
En multimodal text kan innehålla ljud, bild, rörlig bild och andra tecken som tillsammans 

skapar något meningsfullt (Skolverket, 2016b). Skolverket (2018) beskriver att elevers 

språkutveckling underlättas av ett multimodalt arbetssätt då språkanvändningen med hjälp av 

visuella och estetiska uttryckssätt stöttar eleverna. För att utveckla elevers ordförråd 

rekommenderar Skolverket (2018) att lärare ska stötta eleverna genom att både under 

genomgångar och presentationer av obekanta ord använda sig av exempelvis film, bilder och 

andra multimodala hjälpmedel. Selander och Kress (2010) tar upp multimodalitet där syftet är 

att förena olika uttrycksformer, exempelvis genom dramatisering, skrift, bilder och ljud för att 

på detta sätt få en insikt om den värld vi lever i. Författarna betonar även att visuella bilder 

har fått en betydande roll i människors vardag då bilder lättare kan skapa en förståelse av 

händelsen i en text och att individer kan koppla upplevda erfarenheter till texten (Selander & 

Kress, 2010). 
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  Metod 
I följande avsnitt redogörs för vilka datainsamlingsmetoder som har använts, urval av artiklar 

samt vilka databaser som nyttjats. 

 Datainsamling och avgränsningar 
De vetenskapliga artiklarna har samlats in genom sökning i den stora databasen Unisearch. Vi 

har även hittat artiklar i databaserna ERIC, BASE, Academic Search Complete och British 

Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings.   

De avgränsningar som har utförts under sökandet är att artiklarna ska vara vetenskapliga och 

refereegranskade. Vi har dessutom valt att begränsa publiceringsdatum för artiklarna från 

2000–2019 för att få ett aktuellt material. I sökningarna som har gjorts har vi studerat alla 

sökträffar genom att läsa artikelns rubrik och abstract. 

Inledningsvis sökte vi på orden vocabulary och “read aloud” i databasen Unisearch vilket 

gav 1 950 träffar. Då detta resultat inte är hanterbart adderades ett flertal sökord och 

sökkombinationer. Första sökningen inkluderade sökorden “read aloud”, “primary school” 

och vocabulary vilket gav 29 sökträffar och av dessa lästes 18 artiklar och sex valdes ut. Den 

andra sökningen som gjordes var på sökorden vocabulary, “read aloud”, “elementary 

school” och development vilket gav 29 sökträffar och av dessa lästes 14 artiklar och två 

valdes ut. Avslutningsvis gjordes en sökning med sökorden vocabulary, teach*, “elementary 

school”, “book reading” och synonymen school vilket gav 26 träffar. Av dessa lästes 10 

artiklar och en artikel valdes ut. Artiklarna som valdes bort under sökandet som gjorts 

behandlade inte ordförråd eller så var det irrelevanta åldrar på eleverna. Det fanns även 

artiklar som berörde dyslexi och hörselskadade elever.  

Det har även förekommit två manuella sökningar. Från J. Kindles (2015) artikel Selecting 

words for instruction during primary read-alouds hittade vi i referenslistan Biemiller & Boote 

(2006) An effective method for building meaning vocabulary in primary grades. Från Baker, 

Chard, Fien, Park & Otterstedt (2013) artikel An evaluation of an explicit read aloud 

intervention taught in whole-classroom formats in first grade hittades i referenslistan 

Edwards Santoro, Chard, Howard & Baker (2008) Making the very most of classroom read-

alouds to promote comprehension and vocabulary. 

I litteraturstudien finns ett undantagsfall där en artikel behandlar elever i årskurs 4. Detta val 

baseras på att metoderna i studien även kan vara relevanta för årskurserna F-3. 
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 Tabell 1 – Valda artiklar 
Artiklarna nedan är sammanställda efter författarnas efternamn i alfabetisk ordning.  

Författare År  Land  Databas Sökord Metod 
Baker, S. 
Chard, J. D. 
Fien, H. 
Park, Y. 
Otterstedt, J. 

2013  USA  ERIC Vocabulary, 

“read aloud”, 

“elementary 

school”, 

development 

Ljudinspelning, 

Observation, 

För- och 

eftertest 

Beck I. L. 

McKeown, G. M. 

2007 USA British Library 

Document 

Supply Centre 

Inside Serials 

& Conference 

Proceedings 

“read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

För- och 

eftertest 

Biemiller, A. 
Boote, C. 

2006 Kanada ERIC Manuell 

sökning.  
För- och 

eftertest. 
Bortnem, G. M. 2008  USA  BASE Vocabulary, 

“read aloud”, 

“elementary 

school”, 

development 

Undersökning 

via mail med 

svarsformulär  

Fien, L. 
Santoro, L. 
Baker, K. S. 
Park, Y. 
Chard, J. D. 
Williams, S. 
Haria, P. 

2011 USA Academic 

Search 

Complete 

“read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

Högläsnings-

program 

Glass, G. 
Oliveira, W. A. 

2013  USA  ERIC “read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

Video-

inspelning 

Kindle, K. J. 2015 USA BASE “read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

Observation, 
Intervju med 

lärare, 

fältanteckningar, 

digitalinspelning 

Kuhn, L. K. Rausch, M. G. 
McCarty, T. 
E. Montgomery, S. 
Rule, C. A.  

2015 USA Academic 

Search 

Complete 

“read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

Bandinspelning 

Lee H. S. 2017 USA ERIC Vocabulary, 

teach*, 

”elementary” 

school”, ”book 

reading”, 

school 

För- och 

eftertest 
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Omar, A. 
Saufi, M. M. 

2015  Malaysia  BASE “read aloud”, 

“primary 

school”, 

vocabulary 

Fältobservation 

Intervju 

Santoro, L. 

Chard, D. 

Howard, L. 

Baker, S. 

2008 USA JSTOR 

Journals 

Manuell 

sökning 

Observation, 

Fältanteckningar 

   

 Analys av insamlat material 
De 11 vetenskapliga artiklarna som vi fann relevanta undersöktes först genom att läsa 

huvudrubriken där sökorden vocabulary och read aloud eftersträvades. Därefter lästes 

abstract och resultatdelen i respektive artikel för att analysera om innehållet var relevant för 

studien. Sedan sammanfattades artiklarna och därefter sammanfördes de artiklar med liknande 

resultat. Artiklarna skrevs även ut i pappersform och lästes om på nytt för att inkludera all 

relevant information i studien. Vi strök även under centrala nyckelord, att exempelvis 

använda sig av multimodala verktyg blev ett gemensamt nyckelord för en del av artiklarna. 

Vårt resultat ska utgå från vårt syfte och vår frågeställning (Eriksson Barajas m.fl., 2013). För 

att tolka den forskning vi har tagit del av på ett korrekt sätt har samtliga artiklar lästs flertalet 

gånger.  

En litteraturstudie ska enligt Hartman (2003) innehålla ett begränsat urval som ska vara 

representativt för det ämne man arbetar med. Här består arbetet av att välja ut, sammanfatta 

och strukturera. Litteraturstudier kräver att författaren själv läser texterna i en viss kontext och 

med ett bestämt syfte. Hartman (2003) hävdar också att författaren sedan utformar sitt 

material med hänsyn till sin problemställning och klargör något i den bearbetade litteraturen. 

Hartman (2003) beskriver att lära sig läsa med urskiljning är något som en forskare måste 

tränas i.  

 Etiska överväganden 
Trost (2014) beskriver att de metoder som används inte ska väcka några etiska problem. Detta 

gäller bland annat tolkningar, analyser, beskrivningar och den avslutande framställningen 

(Trost, 2014). Vårt fokus under arbetets gång har varit att ha ett professionellt och kritiskt 

förhållningssätt. Vi är medvetna om att eventuella bortfall av relevanta artiklar eller 

feltolkningar av artiklarnas resultat kan ha förekommit ändå.  
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  Resultat 
I följande avsnitt redogörs för litteraturstudiens resultat. Denna del är uppdelad i 

underrubriker och sammanställd efter gemensamma karaktärsdrag från de vetenskapliga 

artiklarna. Resultatet besvarar frågeställningen; Hur kan lärares högläsning stötta elevers 

ordförråd? 

 Högläsa faktatexter 
Att använda facklitterära texter i sin högläsning påverkar elevers ordförråd positivt (Kuhn, 

Rausch, McCarty & Montgomery, 2015 och Bortnem, 2008). Kuhn m.fl., (2015) undersöker 

effekter av högläsning av fiktiva texter jämfört med facklitterära. I studien medverkade 59 

elever från två klasser i årskurs 1 samt en klass från årskurs 2. Denna kvantitativa studie 

skiftade mellan att eleverna fick lyssna till högläsning av fiktion samt facklitterära texter 

under sammanlagt åtta veckor (Kuhn m.fl., 2015). Resultatet visar att eleverna i studien från 

båda klasserna i årskurs 1 utökade sitt ordförråd när de fick ta del av facklitterära texter 

snarare än fiktiva. En elev skildrar att det engagerar mer när den facklitterära texten är 

verklighetsförankrad och att det skapas ett intresse för denna typ av text (Kuhn m.fl., 2015). 

Bortnem (2008) finner i likhet med Kuhn m.fl., (2015) att facklitterära texter gynnar elevernas 

ordförrådsutveckling. Bortnems (2008) studie bygger på en enkät där 101 lärare från förskola 

samt årskurs 1 och 2 fått fylla i ett formulär där de fått svara på hur mycket fiktion respektive 

facklitteratur som högläses i klassrummen under tio dagar. Bortnem (2008) konstaterar även 

att elever behöver vara aktivt involverade för att förstå och lyssna bättre då de kan relatera 

begrepp som lärs ut till självupplevda erfarenheter. Här finns likheter med Kuhns m.fl. studie 

(2015) där en elev beskriver att facklitterära texter intresserar mer då dessa texter är 

verklighetsförankrade.  

Bortnem (2008) och Santoro m.fl., (2008) finner i sitt resultat att elever bör få ta del av delade 

böcker. Dessa böcker innehåller både en facklitterär och fiktiv text i samma bok. De delade 

böckerna bidrar till ett växande intresse hos eleverna som i sin tur leder till ett ökat ordförråd 

(Bortnem, 2008; Santoro m.fl., 2008).  

Lärare bör högläsa mer facklitterära texter för sina elever, framförallt i de lägre åldrarna för 

att på detta sätt stödja utvecklandet av elevers ordförråd (Bortnem, 2008). Lågstadielärare ska 

även vara medvetna om de fördelar som facklitteratur ger elevers ordförråd (Kuhn m.fl., 2015 

och Bortnem, 2008). I nästa avsnitt kommer vikten av att använda ordförklaringar i samband 

med högläsningen i klassrummet att belysas. 



13 
 

 Förklara ord innan högläsning 
Att arbeta med ordförklaringar i samband med högläsning i skolan har visat sig vara effektivt. 

De fyra studier som nämns nedan belyser att det är betydelsefullt att lärare förklarar obekanta 

ord eller centrala begrepp innan högläsningen påbörjas, då det stärker elevers ordförråd 

(Biemiller & Boote, 2006; Kindle, 2015; Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). 

Biemiller och Boote (2006) studie är gjord i Kanada och i den ingick 102 elever från 

förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Som nämns ovan finner Biemiller och Boote (2006) att 

lärare bör förklara ord som är obekanta för eleverna innan högläsningen påbörjas. Författarna 

har även studerat effekten av hur mycket eleverna utökar sitt ordförråd genom lärarens 

ordförklaringar som adderades till de ord som behandlats i boken. Innan varje högläsning 

valdes nya ord ut av läraren som beskrevs och förklarades. Lärarna i studien högläste böcker 

som de ansåg intressera eleverna. Resultatet visar att när lärarna beskrev ordets innebörd 

innan högläsningen genererade det en ökning av elevernas ordförråd med 10%. Detta resultat 

jämförs med om lärarna inte skulle ha gett en förklaring till ordet (Biemiller & Boote, 2006).  

Precis som Biemiller och Boote (2006) finner Kindle (2015) att det är betydelsefullt att 

läraren förklarar ord för eleverna innan högläsningen påbörjas. Kindles kvalitativa studie är 

gjord i USA och handlade om hur fyra lågstadielärare högläste för sina elever i förskolan, 

årskurs 1 och 2 under sex veckor. Syftet var att identifiera de ord som lärarna valde att 

förklara i sin högläsning (Kindle, 2015). De fyra lärarna valde att förklara de ord som 

eleverna inte hade någon kunskap om, som var viktiga för att förstå texten eller som lärarna 

ansåg skulle intressera eleverna. Eleverna i alla observerade klasser ställde frågor kring ords 

betydelse och när de gör det visar de sitt aktiva engagemang. Lärarna i Kindle (2015) studie 

uppmuntrade eleverna till att ställa frågor och beskrev ordet med hjälp av synonymer och 

definitioner vilket bidrog till en tydlighet för eleverna samt att de fick förståelse för nya ord. 

Baker m.fl., (2013) argumenterar på ett likartat sätt som Biemiller och Boote (2006) och 

Kindle (2015) om hur lärare ska arbeta med ordförklaringar innan högläsningen. Författarna 

undersökte hur elever i årkurs 1 kan förbättra sitt ordförråd och sin förståelse via en 

högläsningsintervention. Studien utfördes i USA och inkluderade 12 lärare i årskurs 1 samt 

225 elever (Baker m.fl., 2013). Lektionerna i interventionsprogrammet innefattade 

ordförklaringar före högläsningen och undervisningen hade en tydlig inriktning mot förståelse 

och ordförrådskunskap. Innan högläsningen påbörjades beskrev lärarna de ord som var viktiga 

för att förstå texten (Baker m.fl., 2013). Avsikten med interventionsprogrammet var att 

fokusera på konsekvent användning av förklarande och berättande texter samt hur 
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kommunikationen mellan elever och lärare används i helklassformat. I Baker m.fl., (2013) 

studie fanns en jämförelsegrupp och en interventionsgrupp som genomförde lika mycket 

högläsning men däremot fokuserade lärarna i interventionsgruppen på vilka strategier som 

kan bidra till att öka elevers förståelse och ordförråd. Baker m.fl., (2013) styrker att en tydlig 

ordförrådsundervisning har en positiv inverkan på elevers ordförråd och att denna 

undervisningsform kan ske under integrerade högläsningslektioner. 

Även Santoro m.fl., (2008) konstaterar att ordförklaringar innan högläsningen påbörjas är 

betydelsefullt för elevers ordförrådsutveckling. Denna kvantitativa studie gjordes i USA där 

24 elever deltog. Läraren valde att förklara de ord som var centrala för att förstå bokens 

innehåll (Santoro m.fl., 2008). 

Att förklara ord innan högläsningen kan göras på olika sätt, exempelvis genom att lärare 

beskriver betydelsefulla ord för att förstå texten eller att läraren väljer en bok med ord i som 

eleverna inte har någon kunskap om. Avsikten med ordförklaringarna är att utveckla elevers 

ordförråd (Biemiller & Boote, 2006; Kindle, 2015; Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 

2008). I nästa avsnitt belyses hur lärare kan arbeta med ordförklaringar under läsningens gång 

och hur det påverkar ordförrådet. 

 Förklara ord under högläsning  
Att avbryta högläsningen och förklara ord samt sätta orden i en ny kontext stärker ordförrådet 

hos elever (Kindle, 2015; Glass & Oliveira, 2013; Santoro m.fl., 2008 och Beck & McKeown, 

2007). Även ordförklaringar via högläsning med hjälp av e-bok utvecklar elevers ordförråd 

positivt (Lee, 2017). 

Kindle (2015) som nämns ovan belyser att det är av stor betydelse att förklara ord under tiden 

högläsningen pågår. I studien kunde de fyra deltagande lärarna urskilja på elevernas 

ansiktsuttryck om de hade frågor eller om de inte förstod. En lärare i studien beskriver att hon 

vid sådana tillfällen avbryter läsningen och förklarar svåra eller okända ord vilket bidrar till 

att eleverna stärker sitt ordförråd. Under högläsningen var lärarna även mottagliga för 

elevernas intresse kring vissa ord (Kindle, 2015). 

I Kindles (2015), Glass och Oliveiras (2013) samt Santoros m.fl. (2008) studier avbröt även 

lärarna högläsningen för att beskriva och förklara ord. I Glass och Oliveira (2013) avbröt 

lärarna högläsningen regelbundet för att sätta ordet eller informationen i en ny kontext. 

Resultatet visar att lärare som avbryter högläsningen och förklarar ord bidrar till en positiv 

effekt hos eleverna och deras ordförråd (Glass & Oliveira, 2013). Denna studie undersöker 
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lågstadielärares språkliga anpassningar när de högläser ur elevernas naturkunskapsböcker. 

Anpassningen gjordes för att främja diskussioner kring ämnet eller de ord som nyligen lästes 

upp vilket hjälpte eleverna i studien att upptäcka nya betydelser av ord (Glass & Oliveira, 

2013). 

Ett liknande resonemang förs fram av Beck och McKeown (2007) angående ordförklaringar 

under högläsningens gång. I Beck och McKeown (2007) studie rapporterar författarna om två 

studier med förskolebarn och förstaklasselever från en svagpresterad lågstadieskola. Läraren 

högläste och valde ut avancerade ord från läroböcker och gav eleverna ordförklaringar till 

dessa. I författarnas första studie fanns både experimentella och jämförelseklasser. I den första 

studien deltog totalt 119 elever. I de experimentella klasserna innehöll den dagliga 

högläsningen avancerade ord och här fick även eleverna ordförklaringar till texten. 

Jämförelsegruppen fick varken ta del av avancerade ord eller ordförklaringar. De deltog dock 

i vanlig högläsning som var en del av läroplanen. Resultatet från den första studien visar att i 

de experimentella klasserna som fick ordförklaringar fann författarna betydligt mer 

ordförrådslärande jämfört med jämförelsegruppen som inte fick det. Att förklara avancerade 

ord under högläsning från texterna menar Beck och McKeown (2007) är viktigt och 

utvecklande för elevers ordförråd. Författarna kommer även i sitt resultat fram till att det 

gynnar elever att i undervisningen förklara ord som mer är förknippat med ett vuxenspråk 

(Beck & McKeown, 2007). 

Tillvägagångssättet i Beck och McKeowns (2007) andra studie var att erbjuda detaljerade 

förklaringar till alla ord och därefter utforma ytterligare förklaringar till en del av orden. Den 

andra studien var mer ämnesinriktad och bestod av 76 elever från förskola och årskurs 1. 

Precis som i den första studien var högläsning av texter med avancerade ord i fokus. Beck och 

McKeown (2007) påpekar dessutom att i denna studie fick eleverna ta del av ordförklaringar 

mer frekvent samt under en längre tid. Beck och McKeown (2007) anser att barn i förskola 

och första klass kan addera avancerade ord till sitt ordförråd. Resultatet visar att frekvent 

användning av ordförklaringar samt mer undervisningstid stärker elevers ordförråd. 

Ordförklaringar gav närmre dubbelt så stora vinster i både förskola och årskurs 1 (Beck & 

McKeown, 2007).  

Ytterligare en synvinkel på hur ordförklaringar under högläsningen kan bidra till att utveckla 

elevers ordförråd beskriver Lee (2017). Denna kvantitativa studie från USA undersöker 

effekten av ordförrådsinlärning från berättelser genom att lyssna på e-bok samt att läraren 

adderar ordförklaringar. De 79 deltagande eleverna som gick i årskurs 1 fick lyssna till en e-
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bok som innehöll tio förklarade ord samt en e-bok med tio oförklarade ord. Resultaten visar 

att elever lär sig nya ord genom att endast lyssna på e-böcker. Lärarens ordförklaring bidrog 

till att eleverna ökade sin ordkunskap med ytterligare 10% jämfört med när lyssnandet av e-

bok inte kompletterades med en ordförklaring. Lee (2017) beskriver att ju högre läsförmåga 

elever har desto mer ordkunskap lär de sig i sammanhanget av berättelserna i e-böckerna, 

speciellt när lärarens ordförklaring läggs till. Ytterligare en aspekt från resultatet visar att e-

boksinstruktionerna ska vara varierande för eleverna då det gynnar barn med olika 

läsförmåga. Till sist visar Lee (2017) att barn med sämre läsförmåga kan ha mer nytta av en 

ökad ordförklaring som innehåller flera komponenter i en tydlig ordförrådsundervisning 

snarare än en enkel ordförklaring.  

I nästkommande avsnitt beskrivs hur lärare via högläsning kan arbeta med ordförklaringar 

efter läsningen samt hur diskussioner efter läsningen utvecklar elevers ordförråd.   

 Diskutera och förklara ord efter högläsning 
Att lärare arbetar med ord efter högläsningens slut är positivt gällande elevers ordförråd 

(Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). I Bakers m.fl., (2013) och Santoros m.fl., (2008) 

studier diskuterade lärare de lästa orden med eleverna efter högläsningen. Resultaten visar att 

dessa diskussioner utvidgar elevers ordförråd (Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). 

Santoro m.fl., (2008) beskriver att de medverkande lärarna även bad eleverna att uttala för att 

sedan definiera ordet efter läsningen. Via diskussion om de lästa orden som uppkommit efter 

högläsningen och där eleverna även skulle rita olika scenarier från berättelsen övade eleverna 

upp sitt ordförråd (Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). 

Glass och Oliveira (2013) menar att högläsning av facklitteratur kräver mer tid till diskussion 

och att lärare förser elever med ett förenklat språk och mer muntlig input. Denna studie som 

är gjord i USA innehåller både kvalitativa och kvantitativa komponenter och består av fem 

deltagande lärare från årskurs 4. Glass och Oliveiras (2013) resultat visar att en av lärarna i 

studien diskuterar avancerade ord efter högläsningen genom att inte förenkla de avancerade 

orden vilket leder till att elever kan uppta ett vetenskapligt språk. Majoriteten av lärarna i 

författarnas studie förenklar de avancerade orden efter högläsningens slut. Lärare ger elever 

på detta sätt tillgång till en förenklad språklig inmatning, en strategi som syftar till att 

utveckla elevernas förståelse av textinnehållet i deras facklitterära böcker. Glass och Oliveira 

(2013) visar i sitt resultat att samtliga lärare i studien lägger i genomsnitt 46% av 

högläsningstiden åt att diskutera obekanta ord vilket stöttar elevernas ordförråd.  
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Ytterligare en fördelaktig metod i högläsningen är repeterad läsning samt återberättande av 

text vilket kommer beskrivas i nästa stycke.   

 Återberätta och högläsa samma text flera gånger 

Biemiller och Boote, (2006); Santoro m.fl., (2008) och Baker m.fl., (2013) konstaterar att 

repeterad läsning eller återberättande av texter är positivt för elever och deras vokabulär. 

Biemiller och Boote (2006) studerade hur elevers ordförråd kan utökas genom att lärare 

använder sig av repeterad läsning. Författarna undersökte även effekten av hur mycket elever 

utökar sitt ordförråd genom att en bok höglästes två eller fyra gånger. I genomsnitt ökade de 

102 eleverna sitt ordförråd med 12% när repeterad högläsning användes i undervisningen. När 

lärarna beskrev och förklarade ords betydelser höjdes resultatet med ytterligare 10%. Att 

högläsa samma bok två eller fyra gånger hade en varierad inverkan beroende på årskurs och 

vid varje högläsning lärdes nya ord ut. Förskolebarnen gynnades mest av fyra högläsningar då 

de tillsammans med lärarens ordförklaringar utökade sitt ordförråd med 23%. Förskolebarnen 

utökade sitt ordförråd med 16% när boken lästes två gånger. I årskurs 1 var det ingen skillnad 

mot att läraren högläste en bok två eller fyra gånger. Eleverna i årskurs 2 stärkte sitt ordförråd 

med 24% om boken lästes två gånger men minskade till 22% när boken lästes fyra gånger 

(Biemiller & Boote, 2006). 

Att återberätta texten efter högläsningens slut gjordes även i Baker m.fl., (2013) studie. Att 

återberätta och ha en tydlig struktur kring högläsningen visade sig vara gynnsamt för eleverna 

i studien samt att det har en positiv inverkan på deras ordförråd (Baker m.fl., 2013).  

Återberättande av texter samt repeterad läsning har visat sig vara framgångsrikt för 

ordförrådets utveckling (Biemiller & Boote; 2006; Baker m.fl. 2013 och Santoro m.fl., 2008). 

Högläsning med hjälp av multimodala verktyg är effektivt vid utveckling av elevers 

ordförråd. Detta belyses i stycket nedan.   

 Använda multimodala verktyg 
Flertalet artiklar beskriver att högläsning med hjälp av olika multimodala verktyg som 

komplement hjälper eleverna att exempelvis förstå svåra ord (Bortnem, 2008; Fien, Santoro, 

Baker, Park, Chard, Williams, Haria, 2011; Omar & Saufi, 2015 och Baker m.fl., 2013). 

Bortnem (2008) och Fien m.fl., (2011) belyser att konkret material är ett bra tillägg i 

undervisningen. Bortnem (2008) förespråkar att konkreta material kan bidra till en aktiv 

inlärning. En facklitterär text som förklarar egenskaperna hos en insekt kan exempelvis 

gestaltas via ett fingerspel med plastinsekter. Det konkreta materialet fångar och bibehåller 
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elevernas intresse. Bortnem (2008) betonar även att elever genom högläsning av facklitterära 

texter behöver vara aktivt involverade för att lära sig nya ord och begrepp.  

Fien m.fl., (2011) beskriver hur lärare kan förbättra en mindre grupp elevers ordförråd med 

låg vokabulär genom högläsning. De 102 deltagande eleverna gick i förstaklass och det fanns 

både en interventionsgrupp och jämförelsegrupp. Eleverna som deltog i interventionsgruppen 

fick utöver högläsningen i helklass ytterligare undervisning två gånger i veckan i 20 minuter. 

Varje liten grupp bestod av två till fem elever (Fien m.fl., 2011). Syftet med 

interventionsgruppen var att öka elevernas ordförråd och förståelse relaterat till ett 

förtydligande innehåll som diskuterats under högläsningen i helklass. I interventionsgruppen 

användes ett kompletterande material i form av stora böcker som författarna benämner Big 

Books. Dessa böcker fungerar som upprepad läsning då eleverna får följa med i dessa böcker 

samtidigt som läraren högläser. Innehållet i böckerna bestod av facklitterära texter med 

djurtema där syftet var att eleverna skulle öka sin ordförrådskunskap (Fien m.fl., 2011). 

Resultat i Fien m.fl., (2011) studie visar att undervisningen som gavs till interventionsgruppen 

ger ett inledande stöd till att öka elevers ordförråd.  

Ytterligare två artiklar som beskriver multimodala verktyg som hjälp till högläsningen är 

Omar och Saufi, (2015) och Baker m.fl., (2013). Att arbeta med högläsningsstrategier och att 

behandla samt undersöka effekten av det har undersökts i Omar och Saufis studie (2015). 

Denna kvalitativa studie genomfördes med elever från årskurs 2 i tre skolor i Malaysia. De 

deltagande lärarna använde olika strategier vid högläsningen och här var 

ordförrådsuppbyggnad betydelsefull. Denna strategi karaktäriseras av bilder i texten för att 

förklara svåra ords betydelse. Detta bidrog till att eleverna lärde sig orden i en kontext vilket 

resulterade i att eleverna förbättrade sitt språk (Omar & Saufi, 2015). Genom att visa eleverna 

bilder från texten konstaterar Baker m.fl., (2013) på ett liknande sätt som Omar och Saufi 

(2015) att detta hjälper eleverna att förstå svåra ord och textens innehåll.  

Det finns olika multimodala verktyg som hjälper eleverna vid högläsningen att förstå ord och 

som sedan bidragit till att eleverna lärt sig fler ord. Ovan nämns konkreta material, bilder till 

texten och böckerna Big Books. Dessa verktyg påverkar elever positivt och bidrar till att 

ordförrådet utvecklas (Bortnem, 2008; Fien m.fl., 2011; Omar & Saufi, 2015 och Baker m.fl., 

2013).  
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 Via val av bok 
Fem av de lästa artiklarna menar att det är betydelsefullt om eleverna får vara delaktiga 

gällande val av bok vid högläsning (Kindle, 2015; Bortnem, 2008: Biemiller & Boote, 2006; 

Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). Detta bidrar till ett ökat intresse vilket leder till ett 

ökat ordförråd. Kindle (2015) beskriver att om elever får vara delaktiga i valet av bok inför 

högläsningen gynnar det dem positivt då det bidrar till att de förbättrar sitt ordförråd genom 

ett ökat intresse. De fyra lärarna i studien uppmuntrade eleverna till att ställa frågor gällande 

obekanta ord. Eleverna i alla observerade klasser ställde frågor kring ords betydelse och 

Kindle (2015) menar att elever på detta sätt visar sitt aktiva engagemang.   

Bortnem (2008) poängterar på ett liknande sätt som Kindle (2015) att elever ska inkluderas 

mer i undervisningen genom att vara med och välja högläsningsbok. Bortnem (2008) 

poängterar att när elever får vara delaktiga bidrar till att de visar intresse, lyssnar bättre samt 

kommenterar mer under högläsningen. Bortnem (2008) framhåller att lärare bör vara kreativa 

och fånga elevernas intresse med hjälp av ämnen som intresserar eleverna när de arbetar med 

högläsning av facklitterära texter. I studien deltog 101 lärare från förskola, årskurs 1 och 2.  

Att eleverna får vara delaktiga och inkluderas kring val av bok inför högläsningen är 

gynnsamt för att vokabulären hos eleverna ska förbättras (Biemiller & Boote, 2006; Kindle, 

2015; Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008).  
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 Diskussion 
I följande avsnitt belyses resultatdiskussion, förslag till framtida forskning samt 

metoddiskussion.  

 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt redogörs och diskuteras litteraturstudiens resultat med utgångspunkt i dess 

frågeställning; Hur kan lärares högläsning stötta elevers ordförråd? 

6.1.1 Facklitterära texter 

Flertalet artiklar visar att de texter som elever får lyssna till har ett facklitterärt innehåll. Det 

är naturvetenskapliga inriktningar i högläsningsböckerna som exempelvis behandlar djur och 

insekter. Resultaten från artiklarna visar att elevers ordförrådskunskap ökar med hjälp av 

facklitterära texter då det skapas en nyfikenhet och ett intresse hos eleverna (Fien m.fl., 2011; 

Kuhn m.fl., 2015; Bortnem, 2008; Glass & Oliveira, 2013; Baker m.fl., 2013 och Santoro 

m.fl., 2008). Kuhn m.fl., (2015) beskriver att många lågstadieelever inte erbjuds facklitterära 

texter då det främst är fiktiva texter som högläses i klassrummen. Kuhn m.fl., (2015) visar att 

facklitterära texter stödjer utvecklingen gällande elevers ordförråd i de lägre åldrarna, 

eftersom författarna ser att elevernas intresse ökar och att de då lättare tar till sig nya ord. 

Kuhn m.fl., (2015) finner att endast högläsning av fiktiva texter kan bidra till att elever inte 

utvecklar sitt ordförråd lika mycket som när de även får ta del av facklitteratur. Tjernberg 

(2016) beskriver vikten av att elever får möta ämnesspecifika ord genom att de får ta del av 

olika genrer.  

Lärare använder idag vanligtvis fiktiva texter i sin högläsning (Bortnem, 2008; Fien m.fl., 

2011; Baker m.fl., 2013; Kuhn m.fl., 2015 och Glass & Oliveira, 2013). För att elever ska ges 

möjlighet att utveckla flera ämnesspecifika ord visar vår studie att lärare inte endast ska läsa 

fiktiva böcker utan också facklitteratur. 

Santoro m.fl., (2008) och Bortnem (2008) visar i sitt resultat att lärare bör använda sig av 

delade böcker, vilket innebär en fiktiv och facklitterär text i samma bok. Lärare ska inte 

undvika olika genrer trots att fiktiva texter verkar vara normen i många klassrum (Bortnem, 

2008). I nästa avsnitt diskuteras högläsningens betydelse för elever i svårigheter.     

6.1.2 Högläsningens betydelse för elever i svårigheter 

Skolor med låg socioekonomisk status, lågpresterande elever med låg vokabulär samt elever 

som riskerar att drabbas av läs och skrivsvårigheter beskrivs i tre av artiklarna (Fien m.fl., 

2011; Baker m.fl., 2013 och Beck & McKeown, 2007). Det finns alltså forskning som visar 
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att elever i svårigheter kan utveckla sitt ordförråd genom mer undervisningstid, 

ordförklaringar av avancerade ord samt återberättade av text (Fien m.fl., 2011; Baker m.fl., 

2013 & Beck & McKeown, 2007). Vi konstaterar att det finns forskning kring hur lärare ska 

arbeta med elever som riskerar att inte utveckla sitt ordförråd på grund av exempelvis läs och 

skrivsvårigheter. Däremot finner vi en undran kring hur lärare arbetar och bibehåller de starka 

elevernas kunskaper. I nästkommande avsnitt kommer egna erfarenheter samt kontextens 

betydelse för elevers ordförråd att diskuteras. 

6.1.3  Kontexter och egna erfarenheter 

Flertalet artiklar visar att elevers ordförråd utvecklas om lärare sätter in svåra ord i olika 

kontexter (Biemiller & Boote, 2006; Omar & Saufi, 2015; Kindle, 2015; Santoro m.fl., 2008 

och Baker m.fl., 2013). Exempelvis ber en elev i Kindles (2015) studie om en ordförklaring 

av ett ord när läraren högläser en text. Läraren påminner då eleven om att de har diskuterat 

ordets betydelse i en annan text och ber eleven att försöka komma ihåg ordets betydelse. När 

eleven gav en korrekt beskrivning av ordet fyllde läraren på med ytterligare information om 

ordet i en ny kontext (Kindle, 2015). De fem lärare som deltog i Glass och Oliveiras studie 

(2013) avbröt sin högläsning för att exempelvis diskutera de ord som nämns i 

högläsningsboken. Denna dialog kunde innehålla stavning och uttal av ord men även att 

eleverna skulle koppla det lästa till andra böcker och tidigare upplevda erfarenheter (Glass & 

Oliveira, 2013). Westlund (2017) framhåller att det är viktigt att diskutera textens innehåll då 

det bidrar positivt till elevers språkutveckling.  

Vi konstaterar att det för lärare är viktigt att i samband med högläsning hjälpa elever att 

koppla egna upplevda erfarenheter till texten eftersom eleven då lättare förstår och kommer 

ihåg textens innehåll. I nästkommande avsnitt diskuteras arbeten som påverkar högläsningen 

på ett gynnsamt sätt.   

6.1.4 Multimodala verktyg och ordförklaringar 

De metoder som påverkar elevers ordförråd positivt och som vi har hittat mycket forskning 

kring är ordförklaringar innan och under högläsningen (Biemiller & Boote, 2006; Kindle, 

2015; Glass & Oliveira, 2013; Baker m.fl., 2013; Santoro m.fl., 2008; Lee, 2017 och Beck & 

McKeown, 2007). Elever utvecklar även sitt ordförråd genom att använda sig av multimodala 

verktyg som komplement till högläsningen (se exempelvis Kindle, 2015; Glass & Oliveira, 

2013 och Bortnem, 2008). Det är gynnsamt att använda bilder och konkreta material 

(exempelvis plastinsekter) när man diskuterar insekter med elever (Bortnem, 2008 och Omar 

& Saufi, 2015). Skolverket (2016b) beskriver att elevers språkutveckling underlättas av ett 
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multimodalt arbetssätt. Skolverket (2016b) rekommenderar därför att lärare ska stötta 

eleverna i både genomgångar och presentationer genom exempelvis film, bild och andra 

multimodala hjälpmedel för att på detta sätt utveckla elevers ordförråd. 

Vid ordförklaringar innan och under läsningen valde lärarna i Biemiller och Boote (2006) 

studie ut obekanta ord som de ansåg att eleverna inte hade någon kunskap om. Lärarna 

förklarade sedan dessa ord för eleverna innan högläsningen påbörjades. Även i Kindle (2015) 

studie valde lärarna att förklara de ord som de ansåg vara viktiga för att eleverna skulle förstå 

texten. Westlund (2017) menar att lärarens högläsning ska baseras på elevernas intressen samt 

att läraren beskriver och förklarar komplicerade eller okända ord från texten.   

Kindle (2015) anser att det är betydelsefullt att lärare studerar elevers ansiktsuttryck under 

högläsningen. Lärare kan på detta sätt avgöra om eleverna förstår textens innehåll eller om 

vissa ord behöver förklaras. För detta krävs att lärare under läsningen iakttar eleverna och 

försöker förstå deras reaktioner. 

För att lärare ska kunna hjälpa elever att utveckla sitt ordförråd i samband med högläsning 

krävs att lärare är väl förberedda genom att exempelvis förklara svåra eller obekanta ord för 

eleverna samt överväga fördelarna med multimodala verktyg som redskap i undervisningen. 

Att konkretisera ord med hjälp av exempelvis bilder eller föremål stöttar elever i sin 

språkutveckling (Skolverket, 2016b).  

6.1.5 Ordförklaringar och e-böcker 

De metoder som artiklarna belyser minst gällande högläsning och elevers ordförråd är 

ordförklaringar efter läsningen samt att lyssna till e-böcker med ordförklaringar (Lee, 2017; 

Baker m.fl., 2013 och Santoro m.fl., 2008). En tänkbar slutsats till detta resultat kan vara att e-

böcker med ordförklaringar är ett relativt nytt område och att lärare inte är medvetna om vilka 

positiva effekter gällande elevers ordförråd e-böcker ger.  

Det var endast Baker m.fl., (2013) och Santoro m.fl., (2008) som beskrev ordförklaringar efter 

högläsningens slut. En möjlig slutsats till detta är att ordförklaringar innan och under 

högläsningen är mer utvecklande för elevers ordförråd. En möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att det är lättare för eleven att ta till sig nya ord innan och under läsningens gång 

då eleven kan koppla orden direkt till berättelsen. Risken med att ta upp ord efter läsningens 

slut kan vara att eleven då kan ha glömt i vilket sammanhang ordet användes. I nästa avsnitt 

kommer förslag på framtida forskning att ges.     
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 Förslag till framtida forskning 
Forskning om högläsning av facklitteratur förefaller finnas i begränsad utsträckning. Den 

forskning vi funnit visar dock att högläsning av facklitteratur kan stötta elevers ordförråd. Det 

skulle dock behövas mer forskning som styrker detta. Vi har funnit forskning om e-bok med 

ljudberättelsestöd men i en reducerad omfattning. Den artikel vi påträffat belyser att detta 

bidrar till en ökning av elevers ordförråd. Majoriteten av artiklarna i resultaten diskuterar och 

undersöker lågpresterande elever. Här behövs forskning kring hur man bibehåller de starka 

elevernas kunskaper men också hur man stärker och utmanar dessa elever.  

 Metoddiskussion 
I nedanstående avsnitt kommer feltolkningar och eventuella bortfall av relevanta artiklar att 

belysas. Eriksson Barajas m.fl., (2013) beskriver att metoden bör diskuteras då den kan 

innehålla brister. Utifrån detta bör vi nämna att några av de studier som vi har använt 

innehåller få deltagare. Detta bidrar till att resultatet inte blir lika pålitligt, exempelvis Santoro 

m.fl., (2008) där endast 24 deltagande elever deltog. Kindles (2015) studie baseras på 

intervjuer med lärare vilket ger en uppfattning om vad dessa lärare anser att elever lär sig, inte 

vad elever faktiskt lär sig.    

En del av metoden där det kan ha skett bortfall av relevanta artiklar är i urvalsprocessen. Här 

kunde vi ha använt oss av fler sökord och fler konstellationer mellan sökorden men då tiden 

för arbetet låg inom en begränsad period så kunde inte fler artiklar analyseras. Detta kan 

eventuellt påverka resultatet då vi kan ha gått miste om relevanta artiklar för vår 

undersökning.  

Samtliga forskningsartiklar som har lästs och studerats har varit skrivna på engelska och då 

det inte är vårt modersmål kan eventuella feltolkningar och bias skett. Bias är en individs sätt 

att påverkas av sin omgivning utifrån sina egna upplevelser och den information som 

individen har upplevt tidigare (Woolfolk & Karlberg, 2015). För att undvika eventuella 

feltolkningar och bias har vi båda läst och diskuterat samtliga artiklar tillsammans för att få ett 

så korrekt resultat som möjligt.  

Litteraturstudien innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier. Vår tolkning av de olika 

studierna baseras på den förförståelse eller det perspektiv som forskaren har (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013). Slutligen kan detta ha medfört att vi kan ha feltolkat siffror i de kvantitativa 

studierna eller att vi kan ha misstolkat data. 
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 Bilaga 1  

 Självvärdering Linda: 
Jag har utformat arbetets skelett gällande struktur med rubriker, metatexter, tabeller, 

innehållsförteckning samt referenslista. Jag har även läst alla 11 artiklar vi har hittat men 

därefter delade vi upp dem oss emellan och jag sammanfattade fem. Under arbetets gång med 

litteraturstudiens samtliga delar har jag och Sara arbetat och skrivit fram innehållet i studien 

tillsammans, vi har även delat upp vissa delar av arbetet emellan oss och tagit ett gemensamt 

ansvar under processens gång. Jag har haft en hög ambitionsnivå och jag har gjort mitt bästa 

med att få fram ett så bra resultat som möjligt tillsammans med Sara. Jag vill till sist tillägga 

att vi har träffats fysiskt hela tiden under arbetet gång.      

 Självvärdering Sara:  

Min styrka under arbetets gång har bland annat varit att jag har funnit lämpliga sökord vilket 

har resulterat i att vi har hittat relevanta artiklar som besvarar vår frågeställning. Jag har även 

haft det övergripande ansvaret gällande litteraturstudiens språk samt studerat artiklarnas 

referenslistor och funnit de två analoga sökningarna. Jag har läst och studerat samtliga 11 

artiklar tillsammans med Linda och sammanfattat sex artiklar grundligt. Arbetets olika avsnitt 

har skrivits av både mig och Linda för att vi på detta sätt kunnat diskutera och göra texten mer 

enhetlig. Linda och jag har hela tiden träffats fysiskt för att kunna diskutera idéer med 

varandra samt arbeta fram bästa möjliga resultat. Samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt 

och vi har båda haft en hög ambitionsnivå. 


