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Sammanfattning  
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur högläsning kan användas som redskap för att bygga upp ordförrådet hos elever i 

tidig skolålder. Resultatet av litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar som vi funnit genom databassökningar. Bland 

artiklarna finns en litteraturstudie och resterande är empiriska studier. Studierna är gjorda i Australien, Taiwan, Tyskland och 

USA, årskurserna sträcker sig från förskolan upp till årskurs fyra. Resultatet visar tydligt på att lärarens undervisningsmetoder är 

avgörande för att elever ska utveckla sitt ordförråd men påvisar även att lärarens undervisningsmetod varierar. Hur läraren 

väljer att planera och undervisa samt lärarens kunskaper kan antingen gynna eller missgynna elevers ordförrådsutveckling. Flera 

resultat av studierna tyder på att elevers ordförråd i samband med högläsning utvecklas mest effektivt vid upprepad högläsning 

och vid samtal om ord i texterna som lästs. Resultatet har även påvisat olika strategier och modeller som kan användas vid 

högläsning för att gynna ordförrådet. De olika modellerna och strategierna som används är bland annat tankekartor, matriser, 

bilder, samtala om ord och begrepp, upprepad läsning, läsa ofta samt skriva upp ordet på tavlan. 
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1. Inledning 

“Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker.” (Skolverket, 2017, s.252). Citatet beskriver vikten av att besitta ett 

utvecklat språk. Ett utvecklat språk bygger på många olika faktorer. En av dessa faktorer är att ha 

ett djupt och brett ordförråd. Ett brett ordförråd innefattar att eleven känner till många ord men inte 

kan använda dem i ett sammanhang, medans ett djupt ordförråd innefattar att eleven kan många ord 

samt kan använda dem i olika sammanhang (Strid, 2016). Ett djupt och brett ordförråd lägger 

grunden för elevers utveckling av skriv-och läskunskaper och är därav en av de viktigaste 

faktorerna för skolframgång (Lindberg, 2017). Ordförrådet är även en faktor för elevers 

meningsskapande inom all undervisning (ibid.). Det är mycket som påverkar det språk vi använder 

och därmed även hur brett och djupt vårt ordförråd är. Sådant som kan påverka är exempelvis vilka 

intressen vi har, vänner, lärare, val av yrke med mera (Bjar, 2006b). Vi behöver kunna olika ord 

beroende på exempelvis val av yrke för att möjliggöra det tal och skriftspråk som krävs beroende på 

situationen vi befinner oss i (ibid.). Är vi hos läkaren är det viktigt att förstå informationen vi 

tilldelas, när arbete ska sökas är det viktigt att besitta lämpliga ord för arbetsansökan och framtida 

yrke men även relevanta ord för att kunna orientera sig i världen, utöva aktiviteter, följa 

instruktioner med mera. Det innebär att det är av betydelse att individen innehar både ett brett och 

djupt ordförråd även som vuxen (ibid.). Det är därför viktigt att lärare besitter kunskaper om hur 

ordförrådet hos elever kan stärkas då ordförrådet är en del av språket. Ett sätt att utveckla 

ordförrådet är genom högläsning enligt Strid (2016). 

 

Enligt Elwér (2017) ger högläsningen läraren möjligheten att utmana eleverna på ett annat sätt än 

när eleverna läser själva. Det beror på att läraren kan välja högre svårighetsgrad på böckerna och 

arbeta med dess innehåll eftersom det är läraren som läser och inte eleverna själva. Hon beskriver 

även att högläsning ger eleverna möjligheten att arbeta med dekontextualiserat språk. För att 

eleverna ska utveckla sina språkliga förmågor räcker det inte med att bara ha högläsning, läraren 

behöver ha en dialog med eleverna angående innehållet. Dialogen ska vara analytisk och syfta till 

de viktigaste delarna av texten. Genom att använda högläsning och en analytisk dialog utvecklar 

eleverna sitt ordförråd (ibid.). Högläsning och ordförråd är därav nära sammankopplade och vi vill 

därför undersöka hur vi som blivande lärare kan använda högläsning som ett redskap för att kunna 

bygga ett djupt ordförråd hos eleverna, och isåfall på vilket sätt? 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att belysa hur högläsning kan användas som redskap för att bygga 

upp ordförrådet hos elever i tidig skolålder.  

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställning 

 

- Hur kan läraren använda högläsning för att stötta barns ordförrådsutveckling?  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs bakgrundsfakta samt centrala begrepp som återfinns i litteraturstudien 

 

3.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skollagen 

“Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2017, s.7).  

Ovanstående citat beskriver skolans och lärarens uppdrag. Lärare i F-3 har även i uppdrag att 

eleverna når kunskapskraven för årskurs ett och tre. För att nå kunskapskraven finns det olika 

centrala innehåll som läraren behöver undervisa om. För att eleverna ska utveckla ett språkbruk 

behöver läraren bland annat utforma lektioner där eleverna får möta ”Ord, symboler och begrepp 

som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Skolverket, 2017, s.254). Att låta 

eleverna möta det föregående bidrar till att eleverna utvecklar sitt ordförråd. Läraren behöver även 

visa hur sättet att tala kan variera beroende på tonfall (Skolverket, 2017). Eleverna ska även få möta 

olika slags litteratur från olika författare samt att de ska kunna föra en dialog kring bokens handling 

(ibid.). Enligt kap 2. 36 § i skollagen ska “Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 

2010:800). Detta innebär att skolbiblioteken ska arbeta på ett sätt som bidrar till att eleverna 

utvecklar vidare intresse för läsning och litteratur. De ska även bidra eleverna med relevant material 

vid behov (Skolverket, 2015). 

 

3.2 Ordförråd 

Ordförrådet är de ord som en person kan använda i tal samt de ord personen känner till (Cox-

Eriksson, 2016). Att ha ett ordförråd innebär att de befästa orden kan användas på både ett receptivt 

och produktivt sätt. Det receptiva sättet handlar om att förstå ordet och det produktiva sättet handlar 

om att kunna uttala och använda ordet både inom tal och skrift (Strid, 2016). Utvecklingen inom 

ordförråd kan beskrivas ur två olika termer, ordförrådets bredd och djup. Både ett brett och djupt 

ordförråd behövs för ett vidgat ordförråd (Lindberg, 2017). Att ha ett brett ordförråd betyder att 

eleven känner till betydelsen av många ord men kan inte sätta dem i ett sammanhang och se 

definitionen av ordet. Vid ett djupt ordförråd kan eleven använda ordet i olika sammanhang samt 

koppla definitionen till ordet. Eleven kan även uppge synonymer och ordsammansättningar till det 

givna ordet (Strid, 2016). Elever behöver alltså utveckla en semantisk förmåga. Semantik handlar 

om förståelsen av hur ord används och dess innebörd (Westlund, 2009), vilket är detsamma som ett 

djupt ordförråd (Strid, 2016). Bjar (2006a) menar att eleverna i skolan kan experimentera med 
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semantik. Hon har olika förslag till hur det kan gå till och ett av förslagen är följande, genom att 

använda ordet gå i det här fallet. Eleverna får sortera in olika definitioner av ordet gå såsom 

exempelvis vardagliga ord som vandra, promenera med mera. Vidare får eleverna använda mer 

litterära ord för gå till exempel strosa. Enligt Bjar (2006a) är det av betydelse att prata angående hur 

ord i semantiska fältet kan användas. Vidare medför det förståelse för hur vi kan använda olika ord 

bland annat när vi skriver, vilket i sin tur leder till att eleverna får ett bredare ordförråd.  

 

Ivarsson (2016) menar att elever i normalfall ska ha utvecklat sitt ordförråd från 8000 - 10 000 ord 

till 50 000 - 70 000 ord från sex års ålder till slutet av grundskolan. För att utvecklingen ska ske 

behöver elever regelbundet både få höra och läsa ord. Elevernas möte med orden behöver ske i ett 

sammanhang. Lindberg (2006) menar att hur stort ordförråd eleverna har kan variera mellan 

eleverna. Vidare menar Lindberg (2006) att skillnaden delvis beror på språkliga skillnader samt 

skillnaden i mötet med litteratur och högläsning. De elever vilka möter litteratur samt får lyssna på 

högläsning besitter oftast ett bredare ordförråd (ibid.).  

 

Ivarsson (2016) refererar till McCormack och Pasquarellis (2010) som har utvecklat tre principer 

som handlar om hur ett ordförråd byggs upp på ett effektivt sätt. Principerna är integration, 

repetition och meningsfullt användande. Den första principen, integration handlar om att eleverna 

behöver koppla nya ord till sin förförståelse. Att koppla till sin förförståelse innebär att eleverna 

kopplar ord till något de redan känner till. Repetition handlar om att ta in de nya orden i vardagen 

och att förklara dem igen i olika sammanhang. Att använda de nya orden på ett meningsfullt sätt 

handlar om att eleverna ska lära sig att använda de nya orden i sin vardag, detta görs enklast genom 

högläsning där samtal kring orden sker (ibid.).  

 

3.2.1 Olika nivåer av språk 

Vi har valt att använda ordet målord för att beskriva de nya ord som eleverna ska lära sig. Målord är 

översatt från target words som används i artiklarna. Bjar (2006a) beskriver att orden vi väljer att 

använda oss av ofta är olika beroende på om vi talar eller skriver men beror även på i vilken 

situation vi befinner oss. Hemma använder vi oss av ett enklare vardagsspråk där ordförrådet inte 

behöver vara så brett för att göra sig förstådd. Medan vi i exempelvis skönlitterära texter möter helt 

andra typer av ord jämfört med de vi använder i vardagsspråket (ibid.). Hajer (2016) beskriver hur 

olika ord och begrepp kan kategoriseras. Hon beskriver att språket kan delas upp i tre kategorier 

vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk. Hon beskriver att det finns stora skillnader mellan dessa 

och att läromedel använder sig av skolspråk. Vidare skriver hon att elever som möter skolspråket 

möter mer än bara ett ord eller ett begrepp, detta beror på att orden eller begreppen är sammansatta 
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med olika strukturer och ibland även diagram, bilder eller liknande. Att lära elever hur skolspråket 

fungerar är ett arbete som sträcker sig över hela skolgången men som ska börjas redan i 

grundskolan. För att förtydliga skillnaderna mellan de olika formerna av språk har Hajer (2016) gett 

exempel. Vardagsspråket är bundet till sin omgivning, exempelvis vad det snöar!, skolspråket är 

inte bundet till sin omgivning, det innefattar exempelvis sambandsord som medan och resulterar i 

med mera. Ämnesspråk är precis som skolspråket, inte bundet till sin omgivning, skillnaden mellan 

skolspråk och ämnesspråk är att ämnesspråket syftar till ämnesspecifika ord och begrepp, 

exempelvis triangel (ibid.). Hajer (2016) förtydligar även att vardagsspråk i synnerlighet används 

muntligt och skolspråk skriftligt.  En skillnad mellan talat och skrivet språk är enligt Lundberg 

(2008) att när en person skriver finns oftast inte mottagaren nära till hands vilket hen gör vid det 

talade språket. Detta medför att det vid det skrivna språket krävs mer noggrannhet, tydlighet och 

planering jämfört med det talade språket. I det talade språket kan mottagaren ställa frågor eller 

dylikt direkt till den som talar vilken inte går på samma sätt vid det skrivna språket. Skriften utgår 

från talet, ett skrivet ord kopplas i våra hjärnor ihop med ett talat ord (ibid.).    

 

3.3 Språkutveckling kopplat till läsning 

Enligt Westlund (2009) använder vi i skolan tre olika typer av texter, faktatexter, skönlitterära 

texter och texter som är en blandning av de föregående. I möte med litteratur ska eleverna både ha 

intresse för innehållet samt att de utmanas av svårigheten av boken både vid högläsning samt 

egenläsning (ibid.). Kåreland (2009) beskriver att elevers språkutveckling i samband med litteratur 

har betydelse för elevers egen personliga identitet. Vidare beskriver hon att elever ofta saknar 

förmågan att veta hur de ska samtala om litteratur. Bristen av förmågor kring boksamtal beror enligt 

Kåreland (2009) på att elever inte får möjlighet att samtala tillräckligt. Lärarna ger inte tillräckligt 

mycket tid för boksamtal i sin undervisning samt att vid boksamtal kan det vara i mindre grupper 

där eleverna berättar om var sin bok, vilket inte bidrar till boksamtal på samma sätt. Enligt Bjar 

(2006a) använder vi inte samma ord när vi talar som vi skriver, som tidigare beskrevs med exemplet 

gå. I det talade språket är det vanligt att individer har dialekt vilket inte förekommer i det skrivna 

språket (Bjar, 2006a). När det kommer till dialekter kan samma ord betyda olika saker beroende på 

vilken dialekt individen har. Det är även vanligt att beroende på dialekt använda olika ord även om 

innebörden av ordet är det samma (ibid.). 

 

3.3.1 Högläsning 

Att använda högläsning som en del av undervisningen kan ske på olika sätt. Dessa sätt kan vara att 

läraren läser för eleverna, antingen att de bara lyssnar och samtalar om innehållet eller att läraren 
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läser en mening, och eleven sedan läser upp meningen högt. Eleven kan även läsa högt för läraren 

samt elever kan läsa för elever (Westlund, 2009). 

 

Enligt Kåreland (2015) får vårdnadshavare idag information från bland annat skolan om hur viktigt 

det är att läsa högt hemma för sina barn. Ungefär femton minuter per dag är den minsta tiden för 

högläsning som rekommenderas enligt Kåreland (ibid.). Genom att läsa högt för barn gynnas deras 

språkutveckling positivt. Det finns ett samband mellan högläsning, ordförråd och läsförståelse 

(Westlund, 2009) och hon anser att det är något som kan stärkas med hjälp av högläsning. Kåreland 

(2015) menar att alla barn inte fått/får lyssna på högläsning hemma eller möta litteratur på annat 

sätt. Hon menar även att det är skillnad beroende på vilken socioekonomisk status (SES) familjen 

har. Familjer med låg SES blir oftast inte lika språkligt stimulerande som barn från familjer vilka 

har hög SES. Det blir då extra viktigt med högläsning i skolan eftersom alla elever inte får det 

hemifrån (ibid.). 
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4. Metod 

Enligt Hartman (2003) innebär litteraturstudier om att “välja, strukturera och sammanfatta” 

(Hartman, 2003, s.50). För att kunna göra det föregående har vi använt oss av en metod för att söka 

och analysera artiklar till vår litteraturstudie. Metoden grundar sig på Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengströms (2013) urvalsprocess som beskriver sex steg, vi har använt alla steg förutom steg 

fyra. Det första steget handlar om att utifrån sitt syfte med litteraturstudien utforma relevanta 

sökord. Därefter i steg två ska olika kriterier bestämmas, exempelvis artiklarnas publiceringsår och 

språk. Vi valde först att välja artiklar enbart från 2000 och framåt, men eftersom det inte fanns ett 

överflöd av relevanta artiklar valde vi att inte begränsa oss. Vi valde enbart artiklar skrivna på 

engelska. Utifrån sökorden och kriterierna ska sökningar i lämpliga databaser göras under steg tre. 

Under steg fyra ska pågående forskning som inte publicerats än sökas efter, detta steg har vi inte 

haft möjlighet att utföra. Därefter ska artiklar väljas ut efter titel och sammanfattning för att sedan i 

steg sex analyseras i sin helhet för att kunna göra en grundläggande värdering av innebörden. De 

fem första nivåerna beskrivs under rubriken datainsamling och avgränsningar och det sista steget 

under rubriken analys av insamlat material.  

 

4.1 Datainsamling och avgränsningar 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är en strategi i litteratursökningen att utforma sökord utifrån 

frågeställningarna. Sökorden kan sedan användas som enstaka ord eller i fritextsökning med hjälp 

av booleska operatorerna AND, OR, NOT. Litteratursökningen kan sedan ske genom två olika 

processer, databassökning eller manuell sökning (Eriksson Barajas et al. 2013; Hartman, 2003). Vid 

både databassökning och manuell sökning rekommenderar Eriksson Barajas et al. (2013) att ta hjälp 

av en bibliotekarie för att strukturera upp sökandet av litteratur. 

  

De vetenskapliga artiklar som används i denna litteraturstudie har införskaffats genom 

databassökning. Vid databassökning har vi fått hjälp av en bibliotekarie vid ett seminarium för att få 

reda på olika databasers struktur. Vi använde oss främst av databasen ERIC som tillhandahåller 

pedagogisk och utbildningsvetenskaplig litteratur men sökningar har även gjorts i databasen 

Swepub. Den manuella sökningen gjordes i tidigare kurslitteraturs litteraturlistor och i 

vetenskapliga artiklar som vi hittat där ämnet högläsning samt ordförråd var aktuella. 

  

Inledningsvis sökte vi i databasen ERIC. Vid varje sökning i ERIC har vi använt alternativen Apply 

related words, Apply equivalent subjects, Peer Reviewed och Academic Journals. Vi har även 

använt oss av booleska operatorerna AND, OR, och NOT (Eriksson Barajas, Forsberg & 
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Wengströms, 2013). Urvalet av artiklarna har grundat sig i att titeln och sammanfattningen stämmer 

överens med syftet och frågeställningarna i denna litteraturstudie.    

  

Vid den första sökningen i ERIC använde vi sökorden primary school and vocabulary development 

and fiction or literature. Totalt kom 110 artiklar fram och en artikel valdes ut på grund av att de 

resterande 109 artiklarna inte var relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vid den 

andra sökningen ändrades fiction or literature till sökordet reading aloud. Sökningen gav totalt 45 

träffar och tio artiklar valdes ut. I nästa sökning byttes sökordet reading aloud till literacy. Urvalet 

fick fram 27 artiklar, ingen av dessa valdes på grund av att vi antingen redan hittat dem eller att de 

inte var relevanta för litteraturstudien. Fortsättningsvis gjordes tre sökningar i Swepub efter 

nationella artiklar. Vid varje sökning användes alternativet referee granskat. I den första sökningen 

användes sökorden läsning ordförråd vilket fick två träffar och en valdes ut. I den andra sökningen 

byttes sökordet läsning ut mot grundskola vilket gav fem träffar men ingen av artiklarna valdes ut 

på grund av att artiklarna inte var tillgängliga. I sista sökningen i Swepub användes enbart sökordet 

ordförråd vilket gav 15 träffar och tre artiklar valdes ut men valdes senare bort på grund av att 

artiklarna inte var tillgängliga. Vi gick därefter vidare med en manuell sökning för att hitta 

nationella artiklar. Vi sökte i tidigare kurslitteratur och dess litteraturlistor men det gav inget 

resultat. Detta berodde på att det inte fanns någon tydlig koppling till hur ordförråd gynnas av 

högläsning. 

  

På grund av att vi inte fann några nationella artiklar samt tillräckligt med relevanta artiklar sökte vi i 

ERIC igen. Denna gång användes sökorden vocabulary development and primary education and 

read alouds vilket gav 34 träffar och fyra valdes ut. Vid den sista sökningen användes sökorden 

primary school and vocabulary development and read aloud vilket gav 15 träffar. Vi valde ut en 

artikel på grund av att vi redan hade åtta av artiklarna och de övriga var inte relevanta. 

  

Vid noggrannare granskning av de 17 artiklarna valdes fem bort på grund av att ämnet inte var 

relevant. Vi har dock valt att även ha med artiklar vilka behandlar elever både från förskolan samt 

mellanstadiet då vi ansett artiklarna som relevanta.  I nedanstående tabell presenteras de tolv valda 

artiklarna. 

 

4.3 Studiens material 

Tabell 1: I tabellen struktureras de valda artiklarna efter författarnas efternamn.  

Författare År  Land  Databas Sökord Metod Årskurs 
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Berry, J; Potter, 

J; Hollas, V. 

2013 USA ERIC Primary school 

AND vocabulary 

development AND 

read aloud 

För- och  

eftertest 

3 

Brabham, E; 

Lynch-Brown, 

C. 

2002 USA ERIC Primary education 

AND vocabulary 

development AND 

oral reading 

Observationer 

videoinspelning 

+ för- och 

eftertest  

1 & 3 

Ceprano, M. 2010 USA ERIC Primary school 

AND vocabulary  

development and 

reading aloud 

Observation + 

datainsamling  

1-3 

Kindle, K. 2010 USA ERIC Primary school 

AND vocabulary  

development AND 

reading aloud 

Observation F-3 

Kindle, K. 2009 USA ERIC Primary school 

AND vocabulary  

development AND 

reading aloud 

Observation + 

intervjuer  

F-2 

Lin, L-C. 2014 Taiwan ERIC Primary school 

AND vocabulary 

AND development 

literacy 

Kunskapstester 2  

Moore, W; 

Hammond, L; 

Fetherston, T. 

2014 Australien ERIC Primary school 

AND vocabulary  

development AND 

reading aloud 

För- och 

eftertest 

1  

Robbins, C; 

Ehri, L. 

1994 USA ERIC Primary education 

AND vocabulary 

development AND 

oral reading 

För- och 

eftertest  

Förskol

an 

Förskol

eklass 

Silverman, R. 2007 USA ERIC Primary school 

AND vocabulary  

videoinspelning 

i början/slutet.  

Förskol

eklass 
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development AND 

reading aloud 

Spencer, E; 

Goldstein, H; 

Kaminski, R. 

2012 USA ERIC Primary school  

AND vocabulary 

development  

AND fiction or 

literature 

Samlat 

forskningsbaser

ade resultat 

(litteraturstudie) 

Förskol

an 

Suggate, S; 

Lenhard, W; 

Neudecker, E; 

Schneider, W. 

2013 Tyskland ERIC Primary school 

AND vocabulary  

development AND 

reading aloud 

observationer + 

kunskapstester 

2 & 4 

Witte, P. 2016 USA ERIC Vocabulary 

development AND 

primary education 

AND read alouds 

Tester + 

observation 

1 

 

4.3 Analys av insamlat material 

Enligt Hartman (2003) finns det ett överflöd av vetenskapliga artiklar att hitta. Vidare menar 

Hartman (2003) att det därför är viktigt att inte låta tillgängligheten avgöra vilka artiklar som väljs. 

Urvalsprocessen ska därför syfta till att kvaliteten av studien avgör valet. Enligt Eriksson Barajas et 

al. (2013) kan de vetenskapliga artiklarna antingen ha en kvantitativ ansats eller en kvalitativ 

ansats. I vårt fall har vi både kvantitativa och kvalitativa ansatser i våra artiklar. Eriksson Barajas et 

al. (2013) menar att vid en kvantitativ ansats är forskaren neutral i studien för att undvika att 

påverka resultatet. Forskarna sätter en frågeställning utifrån redan accepterade teorier för att sedan 

kunna testa, jämföra och samla resultat. Vid en kvalitativ ansats befinner sig forskaren själv i det 

som ska analyseras och utifrån det kan forskaren samla data som ska tolkas. Vid denna ansats är det 

inte bara hur människor gör som ska tolkas utan även varför människor gör som de gör (ibid.). 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att det är viktigt att granska vetenskapliga artiklar även om 

de är refereegranskade då inte alla artiklar har hög kvalité. Vid de båda ansatserna ska den kritiska 

granskningen följa hela artikeln och dess upplägg (ibid.). De artiklar vi har funnit är av relevans 

men vi har inte funnit ett överflöd av relevanta artiklar vilket har begränsat antal artiklar. För att 

kritiskt granska artiklarna har vi följt Eriksson Barajas et al. (2013) innehållsanalys som har fem 

steg, med undantag för steg fyra som inte används. Första steget handlar om att förstå innebörden i 

materialet, detta gjorde vi genom att dela upp hälften av artiklarna som vi läste och sammanfattade. 
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Steg två och tre handlar om att ge artiklarna olika kodord för att sedan använda kodorden till att 

börja kategorisera artiklarna. Vi använde exempelvis kodorden lärarens roll, elevernas påverkan och 

samspel. Därefter i steg fem och sex sammanfattas kategorierna till olika teman som sedan används 

i resultatdelen för att tolka det insamlade materialet och få ett resultat (ibid.). Vi använde kodorden 

för att sammanställa sju olika teman för att besvara frågeställningarna. 

 

4.4 Etiska överväganden  

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver vikten i att göra etiska överväganden i en litteraturstudie vid 

urval av artiklar samt vid presentationen av artiklarna. De beskriver tre viktiga punkter att betrakta i 

en litteraturstudie. De tre punkterna handlar om att välja studier som har granskats, att redovisa alla 

artiklar samt att inte framställa resultatet ur ett felaktigt perspektiv som gynnar någon part mer 

(ibid.). Med hänsyn till detta har urvalet av artiklar skett baserat på sökordens träffar samt huruvida 

innehållet i artiklarna behandlar ämnet i litteraturstudien. Vi har därmed inte valt bort artiklar på 

grund av att de inte skulle gynna vårt resultat.  
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5. Resultat 

Här kommer vi att presentera litteraturstudiens resultat, vilket framkommit från de vetenskapliga 

artiklarna vi valt. Artiklarna är kategoriserade utifrån teman vi funnit gemensamma. 

Frågeställningen -Hur kan läraren använda högläsning för att stötta barns ordförrådsutveckling? 

kommer att besvaras under avsnitt 5.1. Under 5.2 har vi en sammanfattning av artiklarnas resultat.  

 

5.1 Lärarens undervisning 

I följande avsnitt presenteras resultatet vi funnit utifrån artiklarna vad gäller planering, hur viktigt 

det är att läsa ofta samt upprepa läsningen. Det går även att läsa om vikten av att samtala om ord 

och begrepp, vilka lässtrategier som visat sig vara lyckad ordförrådsundervisning samt hur grafiska 

modeller kan användas i skolan i samband med högläsning.   

 

5.1.1 Noggrann planering 

Kindle (2010) har i sin studie följt fyra grundskolelärare som har varierande erfarenhet av läraryrket 

för att se hur de använder högläsning för att utveckla elevernas ordförrådsinlärning. Syftet med 

studien var att se vilka strategier som användes samt hur strategierna skildes åt mellan de olika 

lärarna. Undervisningen skedde en timme fyra gånger per vecka. Efter observationer menar Kindle 

(2010) att lärarens val av undervisningsmetoder skiljer sig åt mellan olika lärare vilket beror på hur 

länge läraren har arbetat inom yrket och dess erfarenhet av att undervisa. Enligt Spencer, Goldstein 

och Kaminski (2012) är det viktigt att läraren planerar sina lektioner i förväg då elever lär sig mer 

när en lektion är planerad jämfört när den är oplanerad. Enligt dem är det inte alla lärare som har 

kunskap om vilka målord som är viktiga att lära ut samt hur de ska förklaras. Därför har Spencer et 

al. (2012) gjort en litteraturstudie där de har samlat forskningsbaserade resultat som kan hjälpa 

lärare i sin undervisning av ordförråd i högläsningssituationer. De råd som framkommer är att först 

välja ut vilka ord som ska användas utifrån nivå-1 ord, nivå-2 ord samt nivå-3 ord. Nivå-1 ord 

beskrivs som ord som elever känner till och som används i deras vardag. Nivå-2 ord är de ord som 

används bäst vid ordförrådsinlärning då de ofta används av vuxna och i böcker. Den sista är nivå-3 

ord som oftast är ämnesord. Efter att ha valt ut nivå-2 orden från boken behöver läraren planera hur 

ordet ska förklaras. Planeringen ska innebära att hitta definitioner och synonymer till ordet. Läraren 

ska förbereda hur ordet kan framställas i andra sammanhang för att koppla ordet till elevernas 

erfarenheter. Läraren kan även planera eventuella frågor som eleverna får svara på med hjälp av 

målordet. För att eleverna inte ska glömma bort orden behöver läraren upprepa ordet och dess 

definitioner och synonymer vid andra tillfällen (Spencer et al., 2012).  
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5.1.2 Läsa högt och ofta  

Suggate, Lenhard, Neudecker och Schneider (2013) har gjort en studie på ordförrådsinlärning på 

årskurs två och fyra. Resultatet visar att det är skillnad mellan inlärning mellan årskurserna och att 

årskurs fyra utvecklade sitt ordförråd mer. Resultatet visar även att eleverna lär sig bättre när det är 

högläsning än när de läser själva (ibid.) I det main intervention programme som Moore, Hammond 

och Fetherston (2014) genomförde på skolor i Australien med låg socioekonomisk status visade det 

sig att 20 minuters högläsning fyra gånger per vecka ger eleverna förutsättningar att vidga sitt 

ordförråd. Genom att läsa 20 minuter fyra dagar per vecka visar resultat att eleverna hade lärt sig 

nya ord under en sexveckorsperiod. Programmet genomfördes på tre olika sätt samtliga genom att 

läsa högt för eleverna med snittålder på sex år i årskurs ett. Därefter varierades metoden genom att 

målordet hördes fyra gånger utan att förklaras, målordet hördes fyra gånger samt förklarades en 

gång samt ett tredje sätt där målordet hördes en gång vid högläsning och därefter flertal gånger det 

kommande tre dagarna i samband med ordförrådsaktiviteter/undervisning. Samtliga elever hade 

bättre resultat på eftertestet jämfört med förtestet samt hade ett bredare ordförråd vid programmets 

slut oavsett vilken metod som användes (ibid.).  

 

5.1.3 Upprepad läsning 

Tre studier har undersökt hur upprepad läsning gynnar elevers ordförråd (Robbins & Ehri, 1994; 

Lin, 2014; Silverman, 2007). Robbins och Ehri (1994) studie genomfördes på 33 elever i förskolan 

samt förskoleklass. Materialet till deras studie var en bok som lästes två gånger med två-fyra dagars 

mellanrum. Boken innehöll totalt 680 ord och elva valdes ut till målord. Målorden förklarades inte 

direkt, utan det gavs ledtrådar eller illustration som förklarade målorden. Eleverna kunde återberätta 

målorden genom ledtrådar och illustrationer. Lin (2014) gjorde sin studie på 48 elever från årskurs 

två och fyra. I studien använde de sig av en egengjord sagobok för att försäkra sig om att eleverna 

inte har kommit i kontakt med berättelsen innan. Boken utformades även med åtta nonsensord för 

att ytterligare försäkra sig om att eleverna inte hade någon erfarenhet av orden. Läraren som läste 

högt för eleverna förklarade målorden i samband med högläsningen. I studien gjord av Silverman 

(2007) deltog 72 elever som hade medelåldern sex år. Tolv böcker användes till studien. Lärarna 

arbetade med en bok varje vecka som lästes högt för eleverna tre gånger per vecka. Ur böckerna 

valdes fem-tio målord ut med varierande svårighet som förklarades för eleverna. Resultatet av 

samtliga studier visar att upprepad läsning ger god effekt på elevers ordförråd (Robbins & Ehri, 

1994; Lin, 2014; Silverman, 2007). 
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5.1.4 Samtala om ord och begrepp  

Ceprano (2010) har i sin studie fått ett positivt resultat på ordförrådet när det finns ett samspel vid 

samtal om ord och begrepp mellan lärare och elever i högläsningssituationer. Hon har följt sex olika 

lärare och observerat hur de arbetar med högläsning. Av dessa sex lärare var det fem som använde 

sig av interaktion. Interaktionen handlade om att läraren gav både definitioner och synonymer till 

eleverna samt laborerade med olika meningar där målordet var centralt. Att använda interaktion 

resulterade i att deras elever kunde använda målorden på ett effektivt sätt. Även Spencer et al. 

(2012) beskriver att det är viktigt att låta eleverna ge respons i undervisningen. Respons kan både 

handla om att läraren bjuder in till samtal om både handlingen i boken och kring målord. Responsen 

är viktig då det är en del i att eleverna lär sig orden på djupet vilket vidare leder det till att eleverna 

sedan kan använda orden i vardagen (ibid.). Brabham och Lynch-Brown (2002) utförde en studie på 

elever i årskurs ett och tre i 24 klassrum. Syftet med studien var att ta reda på vilken lässtrategi som 

fungerar bäst av att bara läsa en bok utan att tala om målorden, att läsa boken och tala mycket lite 

om ordet eller att läsa boken och gemensamt diskutera orden och dess definitioner. Resultatet visar 

tydligt att elever som enbart fått boken uppläst för sig hade lägst resultat på ordförrådet. Att läsa och 

sedan kort diskutera målordet hade högre vinster och högst vinster hade de elever som hade fått 

höra boken och sedan samtalat om orden och dess definitioner (ibid.). 

 

Kindle (2009) har i sin studie följt fyra lärare och observerat deras arbetssätt vid 

högläsningssituationer. Utifrån datainsamlingen har hon definierat nio strategier som ökar elevernas 

ordförrådsinlärning. Dessa strategier handlar om hur målorden från litteraturen ska beskrivas så att 

eleverna befäster dem och kan använda dem i sin vardag. Strategierna utgår från elevernas 

erfarenheter då läraren först behöver fråga eleverna om de vet ordets innebörd, för att sedan ge 

ordet både en definition och en synonym. Därefter behöver läraren ge tydliga exempel på hur ordet 

kan användas i andra sammanhang. Hon beskriver även vikten av att korrigera elevernas svar om de 

är felaktiga (Kindle, 2009). Kindle (2010) har gjort en studie till på dessa fyra grundskolelärare, 

som har varierande erfarenhet av läraryrket, för att se hur de använder högläsning för att utveckla 

elevernas ordförrådsinlärning. Resultatet visar att strategierna kring att förklara målorden för 

eleverna varierar mellan lärarna. Två av lärarna började med att skriva upp målordet på tavlan för 

att eleverna skulle få se hur det stavades och för att de skulle komma ihåg ordet. En av dessa lärare 

hade även förberett bilder som kunde knytas an till ordet för att eleverna skulle koppla ordet till 

erfarenheter. Samtliga lärare frågade eleverna om de visste vad målorden betydde för att sedan 

använda en definition som eleverna kunde koppla till egna erfarenheter (Kindle, 2010). Det är 

viktigt som lärare att bjuda in eleverna till samtal kring ord och begrepp, då eleverna sällan på eget 

bevåg avbryter och ställer frågor under högläsningsstunder (Suggate et al., 2013). 



18 
 

5.1.5 Grafiska modeller 

Tankekartor 

58 elever från årskurs tre har deltagit i en studie. Eleverna blev uppdelad i två grupper, 

jämförelsegruppen och behandlingsgruppen. De två grupperna skulle använda två olika strategier 

för att utveckla sina ordförråd vid högläsning (Berry, Potter & Hollas, 2013). Behandlingsgruppen 

skulle arbeta med tankekartor för att sammanfatta det som läraren läst för att sedan diskutera. 

Jämförelsegruppen skulle få frågor av sin lärare angående innehållet, skriva ner dem för att sedan 

diskutera det tillsammans. Eleverna fick utföra både ett förtest, eftertest samt ett fördröjt test. Vid 

jämförelse av för- och eftertestet samt det fördröjda testet visar resultatet att behandlingsgruppen 

hade signifikanta skillnader på gruppnivå i ordförrådet på eftertestet samt det fördröjda testet som 

skedde ett par veckor senare. 

 

Matriser 

Witte (2016) har undersökt hur matriser kan hjälpa elever i årskurs ett att sammanfatta texter. I 

studien har lärare haft en lektion på cirka 40 minuter per vecka där de haft högläsning och använt en 

matris under cirka ett års tid. Läraren läste en bok per vecka där svårigheten på boken ökade för 

varje vecka. Matrisen eleverna använt heter complex text analysis chart som är ett stöd för eleverna. 

I matrisen ska eleverna sammanfatta händelsen, karaktärers handlingar eller känslor, fakta från 

texten och det budskap de tror författaren vill säga med boken. Enligt Witte (2016) visar resultatet 

att eleverna utvecklade ett större ordförråd och lärde sig lättare att sammanfatta texter de fått läst för 

sig när de använde matrisen. 

 

Bildstöd  

När Kindle (2010) studerade lärare i klassrummet använde sig en av lärarna av förklarande bilder. 

Den förklarande bilden hjälpte henne att förklara målord för eleverna. Det hjälpte även eleverna att 

skapa sig en mental bild av målordet. Utöver den förklarande bilden, använde läraren redan kända 

begrepp och ord för att förklara målordet för eleverna samt skrev upp ordet på tavlan (ibid.). 

Robbins och Ehri (1994) använde sig av illustrationer för att förtydliga för eleverna vad ordets 

innebörd var, bilderna hjälpte även eleverna att förstå målordet i ett sammanhang. Både Kindle 

(2010) samt Robbins och Ehri (1994) använde bildstöd för att eleverna skulle skapa ett 

sammanhang och få en förklaring till målordet.  

 

5.2 Lyckad ordförrådsundervisning 

Det framkommer att det inte enbart är högläsningen i sig som är av betydelse utan även arbetet 

kring det lästa (Brabham & Lynch-Brown, 2002). Genom att planera sin undervisning innan 
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lektionerna lär sig eleverna mer samt utvecklar därigenom sitt ordförråd (Spencer et al., 2012). 

Suggate et al. (2013) studie visar tydligt att det är viktigt som lärare att bjuda in eleverna till samtal 

kring ord och begrepp. I deras resultat framkommer det att eleverna sällan avbryter och ställer 

frågor under högläsningsstunder (ibid.). Genom god undervisningsplanering samt olika strategier att 

arbeta med vid högläsning ges elever goda förutsättningar att bilda sig ett större ordförråd (Berry, 

Potter & Hollas, 2013; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Spencer et al., 2012; Witte, 2016; Moore 

et al., 2014). 

  

Huvudresultatet visar att två effektiva strategier för ordförrådsinlärning är att använda upprepad 

läsning samt att samtala om ord och begrepp (Ceprano 2010; Lin, 2014; Robbins & Ehri, 1994; 

Silverman, 2007).  Tre studier undersökte hur upprepad läsning med samtal om målorden gynnar 

elevers ordförråd (Lin, 2014; Robbins & Ehri, 1994; Silverman, 2007). Robbins och Ehri (1994) 

studie visar tydliga resultat på att eleverna lärt sig nya ord genom upprepad högläsning. För att 

eleverna skulle lära sig nya ord behövde de höra texten minst två gånger eller mer. Därefter 

användes synonymer och förklarande bilder till målorden (ibid.). Enligt Robbins och Ehris studie 

(1994) lär sig eleverna nya ord när de exponeras för orden flera gånger vid upprepade tillfällen. 

Även Lin (2014) studie har visat goda resultat på att upprepad högläsning gynnar elevers ordförråd. 

Resultatet visar att eleverna lärde sig målorden avsevärt bättre under det tredje och fjärde 

högläsningstillfället jämfört med det första men det finns ingen utmärkande skillnad mellan det 

tredje och fjärde högläsningstillfället (Lin, 2014). Enligt Silvermans (2007) studie visar resultatet att 

upprepad högläsning gynnar elever med olika förkunskaper lika positivt. Samtliga studier (Lin, 

2014; Robbins & Ehri, 1994; Silverman, 2007) valde även att förklara målorden i samband till den 

upprepade högläsningen. En studie har undersökt hur elevers ordförråd gynnas av samtal kring 

orden (Ceprano, 2010). I Ceprano (2010) studie visade resultatet att när barnen återberättade texten 

användes 48 av målorden när samtal kring orden och begrepp hade skett och bara tio av målorden 

användes när det inte hade samtalat. Fem av sex lärare fick positiva resultat men en fick inte, vilket 

enligt Ceprano (2010) visar att samtal kring ord och begrepp vid högläsningsstunder ger bäst 

resultat. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att högläsning är ett bra redskap i samband med både samtal 

om ord och begrepp och olika grafiska modeller för ordförrådsutveckling (Berry et al., 2013; 

Brabham & Lynch-Brown, 2002; Ceprano 2010; Kindle, 2009; Kindle, 2010; Lin, 2014; Moore et 

al., 2014; Robbins & Ehri, 1994; Silverman, 2007; Spencer et al., 2012; Suggate et al., 2013; Witte, 

2016). 
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6. Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att diskutera både resultat, metod samt ge förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I nedanstående avsnitt kommer resultatet och dess bakgrund i förhållande till frågeställningarna att 

diskuteras. Resultatdiskussionen utgår från vad vi funnit gemensamt utifrån kategorierna 

lärarrollen, integration, repetition och meningsfullt användande samt hjälpmedel.  

 

6.1.1 Lärarrollen 

Vi anser att denna litteraturstudie har lärt oss nya perspektiv kring högläsning och elevernas 

ordförrådsutveckling. Eleverna bör ha utvecklat sitt ordförråd från 8000-10000 ord till 50 000 - 70 

000 ord från sex års ålder till slutet av grundskolan (Ivarsson, 2016). Skillnaderna i 

ordförrådsutvecklingen beror delvis på språkliga skillnader samt skillnaden i mötet med litteratur 

och högläsning (Lindberg, 2006). De elever som får möta litteratur både genom egen läsning och 

högläsning har i genomsnitt ett bredare ordförråd (ibid.). Genom det förstår vi hur viktigt det är att 

ha högläsning med sina elever. Vi drar också slutsatsen att det inte enbart är själva högläsningen i 

sig som gynnar elevernas ordförrådsutveckling utan även allt arbete kring det som lästs.  

 

Lärare i F- 3 har i uppdrag att eleverna når kunskapskraven för både årskurs ett och tre (Skolverket, 

2017). För att nå kunskapskraven behöver läraren följa de centrala innehåll som finns i läroplanen. 

För att eleverna ska utveckla ett språkbruk behöver läraren bland annat utforma lektioner där 

eleverna får möta ”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter” (Skolverket, 2017, s.254). Eleverna ska även få möta olika slags litteratur från olika 

författare samt att de ska kunna föra en dialog kring bokens handling (ibid.). Samtidigt skriver 

Kindle (2010) att undervisningsmetoderna skiljer sig åt inom högläsning- och 

ordförrådsundervisning beroende på hur mycket erfarenhet läraren har av att undervisa. Vi anser att 

vi genom denna litteraturstudie funnit fungerande metoder i samband med högläsning vid 

ordförrådsinlärning, däremot anser vi oss inte fullärda. Eftersom vi i lärarutbildningen inte har fått 

så mycket undervisning inom ämnet kommer vi även få be om hjälp av andra lärare med mer 

erfarenhet samt experimentera oss fram till en undervisningsmetod som fungerar. Vidare beskriver 

Spencer et al. (2012) att ordförrådsutvecklingen är beroende av att läraren planerar sina lektioner. 

Att planera sina lektioner handlar både om att välja rätt bok, en bok som kan utmana eleverna samt 

en bok som intresserar eleverna (Westlund, 2009). Vid bokval anser vi även att bokens genre bör 

vara med i åtanken, utifrån elevernas intresse samt vad som är lämpligt i just den 
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undervisningssituationen. Planeringen handlar även om hur läraren väljer målord. De målord som 

väljs ska vara ord som används kontinuerligt av vuxna och som är centrala i böcker (ibid.). Därmed 

drar vi slutsatsen att vi som lärare kontinuerligt behöver vara uppdaterade kring aktuell 

barnlitteratur. Litteraturen behöver även bearbetas för att bedöma om eleverna kan utmanas av 

böckerna och även se att böckerna innehåller nya ord för eleverna. Vi reflekterar kring hur en lärare 

ska ha möjlighet, utöver allt annat, att vara uppdaterade på aktuell barnlitteratur och kunna hitta 

böcker till ca 25 elever i en klass som både intresserar och utmanar eleverna. Fortsättningsvis 

reflekterar vi kring om vi i högläsningsstunder där ordförrådet ska gynnas kommer kunna läsa 

exempelvis flera böcker av en serie. Detta beror på att samma författare tenderar att använda 

liknande ord och fraser i sina böcker vilket leder till att eleverna inte längre kan utveckla sitt 

ordförråd och därmed inte utmanas. Behöver vi kontinuerligt byta författare för att klara av att hålla 

en god ordförrådsutveckling drar vi slutsatsen att det krävs en samverkan mellan lärare och 

skolbibliotekarie. Efter att nya skollagen kom ska alla skolor ha ett skolbibliotek (SFS 2010:800) 

och personalen där har i uppgift att utveckla elevernas intresse för både läsning och litteratur. De 

ska även kunna hjälpa eleverna med relevant material (Skolverket, 2015) vilket gynnar oss lärare 

genom att vi får ytterligare hjälp med relevant litteratur för eleverna, vilket enligt oss kan ge oss 

lärare stöd i vårt arbete.  

 

Enligt Kåreland (2015) får inte alla barn heller lyssna på när någon läser högt hemma, detta trots att 

det visat sig gynna barns språkutveckling positivt. Studier gjorda av Lin (2014) Moore et al. (2014) 

Robbins och Ehri (1994) samt Silverman (2007) visar att upprepad läsning gynnar elevers 

ordförråd. Moore et al. (2014) studie visar även att 20 minuter högläsning fyra gånger per vecka 

gynnar eleverna. Vi anser därför att vi kontinuerligt behöver läsa högt för eleverna och samtala om 

texterna. Det är även en faktor till att vi behöver ha samverkan mellan oss lärare och 

skolbibliotekarie för att eleverna ska få den högläsning de behöver för att gynna både ordförrådet 

och andra språkliga delar.  

 

6.1.2 Integration, repetition och meningsfullt användande 

I nedanstående avsnitt kommer vi diskutera resultatet och dess bakgrund i förhållande till tre 

principer som McCormack och Pasquarellis (2010) lyfter fram som Ivarsson (2016) refererat till. 

Principerna är integration, repetition och meningsfullt användande. Enligt oss handlar integration 

om elevernas förförståelse, repetition om att läsa ofta och bearbeta målorden samt meningsfullt 

användande om sammanhang. McCormack och Pasquarelli (2010) menar att elever genom dessa 

principer utvecklar ett ordförråd på ett effektivt sätt (Ivarsson, 2016). Suggate et al. (2013) studie 

visar att eleverna sällan ställer frågor eller avbryter kring nya ord vid högläsning på eget bevåg. I 
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och med att elever sällan avbryter vid högläsning anser vi därför att det är viktigt att 

klassrumsklimatet tillåter och öppnar för eventuella frågor. Det har även visat sig att lärarens val av 

strategier kring hur målorden förklaras för eleverna är av betydelse för användandet av orden i 

vardagen (Kindle, 2009). Vi drar därför slutsatsen att vi som lärare behöver utveckla lektioner i 

förväg som bidrar till att principerna följs. Planeringen behöver innefatta att välja ut målorden, att 

hitta synonymer och definitioner till målorden samt att förbereda meningar där ord används som 

kan kopplas till elevernas vardag. Vi reflekterar kring huruvida det kan vara svårt att välja ut vilka 

ord som är lämpliga målord. Enligt Spencer et al. (2012) finns det tre olika nivåer av ord. Nivå-2 

ord rekommenderas att användas då nivån syftar till ord som ofta används av både vuxna och i 

böcker vilket är de ord som rekommenderas bäst. Parallellt blir nivå-2 ord de ord som passar till de 

tre principerna. Westlund (2009) beskriver att det förekommer tre olika typer av texter, faktatexter, 

skönlitterära texter och texter som är en blandning av de föregående. Vår tolkning av det är att det 

kan vara svårt att avgöra vilka ord som är nivå-2 ord även om vi vet att det är ord som används ofta 

då det finns både skönlitterära texter samt skönlitterära texter med inslag av fakta. Skönlitterära 

texter med inslag av fakta kan innehålla ämnesord också. Enligt Hajer (2016) är ämnesord något 

som eleverna inte möter på i sin vardag och är inte bundet till något sammanhang. Ämnesord är 

enligt Spencer et al. (2012) nivå-3 ord. Enligt oss kommer vi därför bort från nivå-2 orden, som 

rekommenderades enligt Spencer et al. (2012) om vi använder oss av skönlitterära texter med 

inslag av fakta. Vidare anser vi att eleverna trots allt behöver lära sig ämnesord vilket även det blir 

en utmaning för oss lärare då vi måste sortera och välja lämpliga målord. 

 

Det kan även förekomma skillnader i ordförrådsutvecklingen hos elever, vilket gör att vissa ord kan 

vara utmärkta för vissa elever men inte för andra. Om vi väljer ord som vissa av eleverna redan har 

kännedom om blir de eleverna inte heller utmanade. Ceprano (2010), Kindle (2009, 2010) och 

Spencer et al. (2012) har dock funnit goda resultat genom att koppla orden till elevers förförståelse 

och att upprepa orden vid olika tillfällen för att involvera orden i elevernas vardag. För att uppnå det 

har de använt sig av olika strategier som exempelvis att ge målorden definitioner och synonymer. 

Vissa har även använt sig av bildstöd för att ytterligare ge eleverna en större bild av målordet. Likt 

de andra artiklar har även Brabham och Lynch-Brown (2002) studie påvisat goda resultat när 

målordet har diskuterats i samband med högläsningen. Samspel vid samtal om ord och begrepp 

kring målorden har visat sig vara effektivt vid ordförrådets utveckling. För att eleverna ska lära sig 

ord på djupet har det framkommit att elevrespons i undervisningen leder till att de sedan kommer 

kunna använda orden i sin vardag (Ceprano, 2010). Utifrån detta kommer vi fram till att elever med 

stort ordförråd kan utmanas ändå genom att ge eleverna olika användningsområden för målorden 

genom principerna integration, repetition och meningsfullt användande. Vi tolkar det som att 
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genom arbete med principerna kan vi som lärare även arbeta med de centrala innehållet. Ett av de 

centrala innehållet handlar om att vi som lärare ska bidra till att eleverna utvecklar ett språkbruk där 

de får förståelse för hur ord och begrepp kan användas för att yttra sig (Skolverket, 2017).  

 

6.1.3 Hjälpmedel 

I de två ovanstående avsnitten har vi diskuterat och reflekterat över arbetet som krävs vid 

ordförrådsinlärning vid högläsning. I litteraturstudien har det förekommit tre olika hjälpmedel för 

att utveckla elevers ordförråd, matriser, tankekartor och bildstöd. Både matrisen och tankekartan 

har använts för att sammanfatta texten för att sedan diskutera innehållet (Berry et al., 2013; Witte, 

2016). Matrisen och tankekartan blir därför både ett hjälpmedel för eleverna samt läraren enligt vår 

tolkning. Vidare tolkar vi att eleverna genom matrisen och tankekartan får ett bättre sammanhang 

av innehållet i boken och därav kan befästa orden bättre vid senare diskussion. Även bildstöd samt 

skriva upp målorden på tavlan har enligt Kindle (2010) visat sig vara ett hjälpmedel när elever ska 

lära sig nya ord. Det vi reflekterar över när det kommer till bildstöd är att det kan vara svårt att hitta 

bilder som faktiskt förklarar målorden, samt bilder som alla elever kan associera till så alla elever i 

klassen känner att bilden är till hjälp. Vi drar även slutsatsen att lärare måste arbeta kreativt och 

hitta undervisningssätt som passar i helklass men även anpassa till den enskilda eleven. Skulle 

digitala verktyg kunna vara till hjälp för eleverna? Finns det möjlighet att lära eleverna nya ord i 

anslutning till var ordet ofta används exempelvis i skogen när eleverna ska lära sig trädens olika 

namn?  

 

Avslutningsvis anser vi att vi har fått mycket kunskap och råd kring hur högläsning kan användas 

vid ordförrådsutveckling. Det viktigaste vi tar med oss är att det inte enbart är högläsningen i sig 

som utvecklar elevernas ordförråd. Högläsningen behöver kombineras med samtal om orden och 

begreppen för att eleverna ska förstå dess innebörd. Högläsningen behöver planeras genomförligt av 

läraren innan lektionen för att kunna välja ut lämpliga målord samt strategier i form av exempelvis 

definitioner, synonymer samt bildstöd. Däremot anser vi oss inte fullärda utan lärare behöver 

ständigt utvecklas och anpassa undervisning utifrån eleverna i klassen. Det är även mycket arbete 

med att hitta rätt litteratur, lämpliga målord samt ställa olika typer av frågor, de vill säga leda 

samtalen på ett gynnsamt sätt. Det leder det till att vi som lärare senare kommer få experimentera 

oss fram för att hitta rätt metod som passar just de eleverna vi har just då.  
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6.2 Metoddiskussion 

Litteratursökningen har förankrats i Eriksson Barajas et al (2013) och Hartman (2003) kriterier 

kring sökstrategier, sökord, analys och etiska överväganden. Vi har gjort en bred sökning och 

laborerat med sökord både i ERIC och Swepub för att finna ett tillförlitligt resultat. Sökorden vi 

använt har grundat sig på frågeställningarna, i och med det kan vi ha missat relevanta artiklar som 

kunde ha hittats vid användning av andra sökord. Vi har även fått välja bort artiklar på grund av att 

de inte har varit tillgängliga. Hade andra artiklar hittats kunde resultatet sett annorlunda ut. Vid 

urval av artiklar kan även artiklar vilka skulle kunna vara relevanta ha missats och därmed påverkat 

det resultat vi nu funnit. Vi har inte heller kunnat finna några nationella artiklar som har varit 

relevanta för studien vilket gör att litteraturstudien saknar det perspektivet.  

 

Enligt Hartman (2003) tolkar läsaren texter utifrån sin egen förförståelse. Det innebär att läsaren 

kopplar samman innehållet i en text till sina egna erfarenheter och sammanhang för att kunna förstå 

innebörden. Tolkningen är därför beroende av vilken förförståelse läsaren besitter (ibid.). För att 

undvika misstolkning av resultatet på grund av egna tolkningar har vi båda utförligt läst artiklarna 

för att sedan sammanfatta dem för att få en överblick. I och med att de artiklar vi hittat och använt 

oss av i litteraturstudien är skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål, kan viss information 

uppfattats fel. För att undvika missförstånd har vi använt oss av uppslagsverk vid översättning av 

ord vi funnit svåra samt tillsammans diskuterat, för att skapa en så korrekt bild av artiklarna som 

möjligt.  

 

Vi har haft problem med att hitta relevanta artiklar överlag till litteraturstudien. Vi har därför valt att 

ha med artiklar som är baserade på elever från förskola upp till mellanstadiet. Vi kunde möjligen 

fått ett annorlunda resultat om vi fokuserat enbart på lågstadiet. Men vi ansåg att relevansen för hur 

ordförråd gynnas av högläsning var densamma både för förskolan, lågstadiet och mellanstadiet.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning till produktionsarbetet skulle kunna vara att intervjua, göra 

frågeformulär och observera lärare kring hur de arbetar med ordförrådsutveckling och om de 

använder högläsning för det syftet. Detta kan vara intressant då vi i vår litteraturstudie inte kunde 

finna några nationella artiklar och därav inte har fått något resultat på hur lärare i Sverige arbetar.   
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Bilaga 1: Självvärdering Chasmine 

Jag upplever att arbetsfördelningen genom hela litteraturstudien har fördelats likvärdigt. Vi har valt 

att arbeta till störst del självständigt. Detta beror på att vi ansåg att vi arbetade mer effektivt 

hemifrån samt för att inte förlora värdefulla timmar på körning till och från skolan. Vi hade god 

kontakt genom både vårt Google drive dokument samt telefonkontakt. Vi träffades fysiskt ca två 

dagar per vecka för att diskutera, jämföra och reflektera över vår studie. Vi träffades även oftare när 

vi kände att det var svårt att få ihop text samt när vi kände att vi behövde sammanstråla våra tankar 

innan vi skrev vidare. När vi valde att arbeta självständigt hade vi ett gott samarbete genom Google 

drive dokumentet där vi kontinuerligt granskade varandras skrivna delar. Vi gick in och la till samt 

ändrade något i samråd med den andre. Vid oklarheter lämnade vi kommentarer där vi bad den 

andre att se över ett stycke eller liknande. Vi började med att gemensamt bestämma att vi ville 

fördjupa oss inom hur högläsning kan användas som ett redskap för att utveckla ordförrådet hos 

elever i tidig ålder formulerade vi relevanta frågeställningar. Vi formulerade sedan utifrån syftet 

och frågeställningarna sökord som vi kunde använda oss av vid databassökningar. Vi valde att 

arbeta självständigt vid artikelsökningen. Vi dokumenterade våra sökstrategier och relevanta 

artiklar som vi funnit i Google drive dokumentet så vi båda kunde ta del av det. Vi träffades sedan 

fysiskt för att diskutera vilka artiklar vi hade funnit samt bestämde att vi skulle granska och 

sammanfatta hälften av artiklarna var. Flera av artiklarna vi funnit valdes bort på grund av relevans 

vilket slutligen gjorde att jag ansvarade för sex artiklar och Sara för sex artiklar. När jag hade gått 

igenom mina sex artiklar läste jag Saras sex artiklar och jämförde hennes sammanfattning med hur 

jag upplevde artikeln. När vi skulle börja arbeta med den teoretiska bakgrunden träffades vi fysiskt 

på skolans bibliotek för att tillsammans diskutera fram bakgrundsfakta och relevanta begrepp. Vi 

båda bidrog lika aktivt i sökandet efter relevanta böcker. Därefter såg vi för att diskutera, jämföra 

och reflektera över vår bakgrund. Vi arbetade med metoddelen på ett liknande sätt. Vi arbetade 

både självständigt och tillsammans och sökte relevant litteratur. När vi skulle börja skriva 

litteraturstudiens resultatdel träffades vi fysiskt igen för att diskutera artiklarna. Vi försökte hitta 

likheter mellan de olika artiklarna för att kunna skapa kategorier samt teman för att sortera de olika 

artiklarna. Vi började skrivandet av resultatdelen tillsammans för att komma igång. Vi satt vid olika 

datorer och kunde diskutera våra formuleringar. Därefter har arbetet med resultatdelen både skett 

fysiskt och självständigt. Arbetet med diskussionsdelen har skett på samma sätt. Vi sågs för att 

diskutera hur vi hade gått tillväga samt hur resultatet av artiklarna berörde oss som blivande lärare. 

Sammanfattningsvis har arbetet med litteraturstudien fördelats likvärdig och vi har haft ett väl 

fungerande samarbete. Vi har genomgående kontrollerat vad den andre har skrivit vilket gör att vi är 

lika insatta i litteraturstudien. 
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Bilaga 2: Självvärdering Sara 

Jag anser att både jag och Chasmine båda bidragit lika mycket till denna litteraturstudie. Vi har 

enligt mig samarbetat fram litteraturstudien genom likvärdig fördelning och båda har bidragit lika 

mycket. Vi har båda läst och skrivit lika mycket samt är väl insatta i vad den andra skrivit. Under 

litteraturstudiens gång har vi både träffats fysiskt samt haft kontakt via telefon, meddelanden samt 

gemensamt Google drive dokument. När vi har träffats fysiskt har vi tillsammans diskuterat, letat 

material för studien både genom våra datorer, tidigare kurslitteratur samt skolans bibliotek. Vi kom 

ganska omgående fram till att det för oss var mest effektivt att skriva enskilt, men träffades cirka två 

dagar per vecka. Jag har genomgående läst allt Chasmine skrivit samt ändrat eller lagt till något där 

jag funnit det relevant likaså har Chasmine gjort på det jag har skrivit. Då vi skapade två 

gemensamma Google drive dokument kunde jag i realtid se allt Chasmine skrev och hon vad jag 

skrev. Vi hade för varje vecka mål uppsatta för vad som skulle vara färdigt och vi båda ansvarade 

lika mycket för att det skulle vara klart i tid. För varje referens i den löpande texten skrevs den även 

upp i referenslistan. Samarbetsmässigt har vi inte stött på problem utan det har fungerat väl. 

  

Syfte och frågeställning: Till att börja med träffades vi fysiskt för att tillsammans diskutera fram 

både en relevant frågeställning inför vårt kommande yrke samt syftet med denna litteraturstudie. 

Bakgrund: Jag och Chasmine träffades först på skolans bibliotek för att dels diskutera vad som är 

relevant för bakgrunden. Därefter sökte vi relevant information till bakgrunden, vi letade båda lika 

effektivt i tidigare kurslitteratur samt böcker 

Metod: Både jag och Chasmine hade varsina uppsättningar av både Eriksson Barajas et al. (2013) 

samt Hartman (2003). Vi läste litteraturen båda två och skrev gemensamt metoddelen. 

Insamling av data: Sökord diskuterades fram, när vi funnit en artikel av relevans lades den in i ett 

gemensamt dokument så vi båda kunde dels se vilken artikel den andra funnit samt 

tillvägagångssättet som användes för att leta efter artikeln. 

Analys: Artiklarna delades upp till hälften var, vi diskuterade huruvida artiklarna var av relevans. 

När artiklarna granskats av oss båda återstod tolv artiklar vilka delades upp så jag lästa samt 

sammanfattade sex artiklar likaså gjorde Chasmine. Gemensamt diskuterade vi likheter och 

kategoriserade alla artiklar. 

Resultat: När resultatet skulle börja skrivas kom sammanfattningarna vi skrivit väl tillhands samt 

att vi skrivit ut artiklarna. Resultatet formades till största del genom att vi skrivit enskilt då vi fann 

det mest effektivt. 

Diskussion: Tillsammans diskuterade vi vad var och en av oss ansåg viktigt att lyfta och skriva med 

i diskussionen. Därefter skapade vi passande rubriker och skrev enskilt men vi hade kontinuerligt 

kontakt med varandra. 


