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Sammanfattning  
	
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vikten av högläsning i skolundervisning samt undersöka vilken påverkan 

högläsning har på elevers läsning.  

	

Resultatet grundar sig i 15 artiklar och är uppdelat i tre områden som alla har en påverkan på elevers läsning. Områdena 

innefattar olika metoder vid högläsning, hur lärare kan stötta elever vid högläsning samt hur elever kan motiveras till att läsa på 

egen hand. Resultatet visar att då lärare använder sig av olika metoder i samband med högläsning påverkar det utvecklingen av 

elevers ordförråd, läsförståelse och motivation.  

 
Den avslutande reflektion i denna litteraturstudie framhäver lärares kännedom om hur de med hjälp av metoder i samband med 

högläsning, kan påverka elevers utveckling av sin egen läsning.  

   
Studien är inriktad mot elever i förskoleklass till och med årskurs 3.  
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1. Inledning  
 

Att läsa högt är ett sätt att mötas, ett tillfälle att skapa nya relationer och knyta nya 

vänskapsband. Den som själv har njutit av att någon läst högt kommer med större 

sannolikhet att läsa högt för andra. Högläsning är något som kan avnjutas i alla åldrar  

och som bör vara en möjlighet för alla.  

(Wedenmark, 2014, s.8) 
 
Våra minnen av högläsning ger oss en positiv minnesbild och en bra känsla. Vi minns dock 

högläsningen i skolan enbart som en sagostund och inte som ett lärtillfälle. Det är en 

anledning till varför vi som framtida lärare vill belysa vikten av att använda högläsning på 

flera sätt i undervisningen. I denna uppsats kommer vi utifrån forskningsstudier beskriva och 

argumentera för varför högläsning bör användas som ett verktyg i skolundervisning i de 

tidigare skolåren F-3. För att kunna förmedla vikten av högläsning är det viktigt att ha 

kunskap och förståelse om vilka metoder som påverkar elevers egen läsning i samband med 

högläsning. I Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012) poängteras högläsningens betydelse i 

skolan. Där betonas att högläsningen måste ha en fortsatt central plats i klassrummet.  

 

En av de centrala aktörerna som kommer lyftas fram i denna uppsats är skolan, som i denna 

litteraturstudie inkluderar lärare. Skolan ska undervisa elever inom läsning och dess olika 

delar för att förbereda eleverna för kommande yrkesliv. Att kunna läsa är mer aktuellt än 

någonsin då dagens samhälle kräver läskunniga medborgare inom de flesta yrken (Lundberg 

& Herrlin, 2005; Frost, 2009). Detta styrks även i den svenska läroplanen. De skriver att 

skolan ska främja elevers lärande för att utvecklas till framtida samhällsmedborgare 

(Skolverket, 2011). Högläsning är ett sätt som lärare kan använda för att stimulera elevers 

läslust (Hasselbaum, 2006).  
 
I denna litteraturstudie fokuserar vi enbart på högläsning i skolundervisning, men ansvaret för 

elevers utveckling och lärande ska inte enbart ligga på skolan, utan skolan bör tillsammans 

med hem och vårdnadshavare ha ett konstant samarbete. Olyckligtvis framkommer det 

genom forskning en sjunkande trend gällande högläsning i hemmet. För mer än 10 år sedan 

läste 70 procent av vårdnadshavarna högt för sina barn. Idag är det endast cirka 35 procent 

som läser högt i hemmet, vilket visar på en markant nedgång (Wedenmark, 2014; 

Skolvarlden.se). För att kunna vända denna negativa trend är det viktigt att framhäva de 

positiva effekterna som högläsningen ger. 



 6 

Vi kommer i denna uppsats att lyfta fram och beskriva de positiva aspekter som högläsning 

kan ge elever för att utvecklas till att bli goda läsare. I denna litteraturstudie fokuserar vi på 

läsutvecklande metoder som kan påverka elevers ordförråd, läsförståelse och motivation. Vi 

anser att dessa metoder kan ha en avgörande betydelse för elevers läsning. Genom att få 

lyssna till högläsning tror vi att elever kan få möjlighet till att utveckla sitt ordförråd och sin 

läsförståelse samt få en ökad motivation till att läsa på egen hand.  
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2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka positiva aspekter högläsning har på elevers 

läsning i de tidigare skolåren F-3.  

 

Vi kommer i studien utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

- Hur används läsutvecklande metoder i samband med högläsning i skolundervisning? 

- Hur påverkar lärare elevers ordförråd, läsförståelse samt motivation genom att 

använda läsutvecklande metoder?  
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3. Bakgrund  

I följande avsnitt kommer begrepp som är centrala och återkommande i denna 

konsumtionsuppsats att definieras.  

3.1 Högläsning 

 
Högläsning innebär att någon läser högt för åhörare (Ne.se). När man högläser ger man den 

skrivna texten en röst (Körling, 2012). I en studie av Albright och Ariail (2005) beskrivs 

definitionen av högläsning som när lärare läser utdrag ur läroböcker inom deras 

ämnesområde; när de läser upp meddelanden, sidor ur arbetsböcker och instruktioner inför 

kommande arbetsuppgifter. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) definierar högläsning 

som när ett barn får lyssna på när en vuxen läser högt ur en bok. De skriver att den vuxne har 

den vägledande rollen och att barnet tillsammans med den vuxne utför ett samspel under 

högläsningen.  

3.2 Ordförråd 

 
Ordförråd innefattar det förråd av ord som ingår i ett språk och som behärskas av den 

enskilde individen (Taube, 2007). Reichenberg (2014) framhäver att, för att kunna förstå det 

som ska läsas, behövs ett rikt och utvecklat ordförråd. I studien av Suggate m.fl. (2013) 

förklaras ett utvecklat ordförråd som när eleverna kan associera ett ord till dess rätta 

sammanhang istället för att chansa om ordets innebörd. Hos den enskilde individen skiljer 

man på aktivt och passivt ordförråd. De ord som ingår i det aktiva ordförrådet är ord som 

språkbrukare använder när de talar eller skriver. Det passiva ordförrådet innebär ord som 

språkbrukare förstår sig på när de hör eller läser dem i deras sammanhang men som de själva 

inte använder sig utav (Ne.se; Taube, 2007). Hjärnan registrerar nya ord och de får möjlighet 

att lagras i långtidsminnet. När man sedan stöter på dessa ord i ett annat sammanhang 

registrerar förhoppningsvis hjärnan dessa ord som något man känner igen sedan tidigare 

(Westlund, 2009). 
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3.3 Läsförståelse  

 
Läsförståelse innebär att ha en förståelse för det man läser (Ne.se). En definition av 

läsförståelse är att man inte bara ska förstå det som står skrivet i en text, utan också ha en 

förmåga att läsa bortom texten för att kunna göra slutsatser om det lästa (Dougherty Stahl, 

2014). Elbro (2004) skriver att om avkodningen inte är automatiserad hos eleven läggs istället 

allt fokus på att läsa av bokstäver och läsförståelsen hamnar då i skymundan. Elever som 

ännu inte har knäckt koden ska därför få texter upplästa för sig för att de ska kunna öva på sin 

läsförståelse. För att elever ska kunna utveckla sin förståelsenivå och få möjlighet att 

förbättra sin läsförståelse, behöver de också få hjälp och vägledning av sin lärare genom en 

aktiv läsundervisning. Westlund (2009) hävdar att läsförståelse är en dynamisk och 

målorienterad process som innefattar strategier, tidigare kunskaper, färdigheter och 

motivation. Läsaren ska känna sig bunden till texten och iaktta den, samtidigt som hon också 

ska kunna tillföra texten något nytt genom att gå utanför dess innehåll. Texten blir inte 

levande förrän den har lästs och fått en betydelse av den som läser. 

  
I Taube (2007, s.14) beskrivs läsförståelse med följande begrepp: “Läsförståelse= Avkodning 

* förståelse av språk * motivation”. Avkodning är en förutsättning för god läsutveckling och 

bygger på att utveckla ordigenkänning och förbättra läsflyt (Taube, 2007). Med avkodning 

menas också att man känner igen grafem (bokstäver) och kan ombilda dessa till ord (Taube, 

2007; Elbro, 2004). Språkförståelse innebär att läsaren förstår vad ord har för betydelse i sitt 

sammanhang, hur orden relateras till varandra (Elbro, 2004). Om man inte är motiverad till 

att läsa och inte kan avkoda eller förstå ord, utvecklas inte läsförståelsen (Taube, 2007).  

3.4 Scaffolding 

 
Scaffolding är ett viktigt stöd som lärare kan använda sig av i undervisning. Målet med detta 

är att hjälpa elever att klara av uppgifter som de ännu inte kan lösa på egen hand (Frost, 

2009). När en elev befinner sig på en nivå som hon klarar av med yttre hjälp befinner hon sig 

inom den proximala utvecklingszonen (Westlund, 2009). I detta fall innebär det när eleven 

behöver stöttning för att klara av sin egen läsning. Syftet med scaffolding är att varje elev ska 

utvecklas utifrån sin kognitiva nivå och att lärandet ska ske inom den proximala 

utvecklingszonen (Westlund, 2009).  
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Svensson (2009) skriver att när barnet samspelar med den vuxna som strukturerar och 

vägleder i situationen kommer barnet gradvis öka sin förmåga att uppfylla sättet att reglera 

och strukturera sin egen läsning. Pentimonti och Justice (2009) använder termen scaffolding 

för att förklara en process. Denna process innebär att lärare ger stöd till elever, för att göra det 

möjligt för dem att utföra en uppgift eller aktivitet som ligger utanför deras 

kunskapsområden. Detta innebär att när lärare instruerar en stor grupp elever, behöver läraren 

använda ett varierat urval av scaffoldingstrategier. Denna variation på strategier hjälper lärare 

att kunna möta elevers olika behov.  

3.5 Motivation till läsning 

 
Motivation handlar om hur våra tankar, känslor och förnuft samverkar och hur de 

tillsammans ger liv till våra handlingar. Motivation definieras ofta som det som håller våra 

aktiviteter igång och ger dem mål och mening (Imsen, 2006). När Taube (2007) beskriver 

begreppet motivation i samband med läsning, skriver hon att motivation är en förutsättning 

för att kunna uppnå en god läsutveckling. Elbro (2004) anser att om man inte har någon 

motivation till läsning läggs mindre mental energi på texten och utbytet blir då sämre, 

motivation är därmed en viktig faktor i samband med läsning. Westlund (2009) och Bråten 

(2008) poängterar vikten av att lärare bör skapa en inre motivation hos sina elever. Elever 

som drivs av en inre motivation kännetecknar de som är villiga att anstränga sig för att förstå 

en text. Westlund (2009) skriver vidare att detta innebär att eleverna ska vilja läsa för sin 

egen skull och att motivationen skapar lust till ett livslångt lärande med hjälp av sin egen 

läsning. Westlund (2009) skriver också att lärare bör ha i åtanke att utgå från texter som 

intresserar eleverna och hjälper dem att välja texter anpassade efter deras egen läsutveckling. 

Blir texterna för lätta eller för svåra kan det minska motivationen till läsning.  
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4. Metod 

4.1 Inledning 

 
En litteraturstudie kan kategoriseras som allmän eller systematisk. En allmän litteraturstudie 

syftar till att beskriva kunskapsläget inom ett visst område genom att analysera och diskutera 

resultat i utvalda studier. En systematisk litteraturstudie bygger på flertalet studier av god 

kvalitet. En systematisk litteraturstudie syftar till att systematiskt söka, granska och därmed 

sammanställa litteratur inom ett specifikt ämne eller område (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Denna studie innefattar båda typerna och definieras därför enbart som en 

litteraturstudie. Ett metodavsnitt inkluderar valet av urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder, 

genomförandet av datainsamling samt analysmetoder (Eriksson Barajas mfl., 2013). I 

följande avsnitt kommer tillvägagångssättet att beskrivas; vilka artiklar som har exkluderats 

och inkluderats i studien, vilka olika sökmetoder som använts, hur de insamlade materialet 

har analyserats samt vilka etiska överväganden som gjorts.   

4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av artiklar  
 
För att klargöra vad tidigare forskning kommit fram till om det huvudsakliga området som 

analyseras i denna studie, förutsattes att vi gjorde en litteraturgenomgång.  

En litteraturgenomgång innebär att hitta publicerad information om relevanta områden som 

kan besvara frågeställningar i en studie (Eriksson Barajas mfl., 2013). I detta fall sker 

litteratursökningen manuellt och genom databassökning, två olika sökmetoder som kommer 

att förklaras mer ingående. De artiklar som inhämtats har antingen varit kvantitativa eller 

kvalitativa ansatser. En kvantitativ ansats är baserad på studier och teorier. Den strävar efter 

att vara objektiv till deltagarna och hålla distans till resultatet, att se samband, klassificera och 

förklara. En kvalitativ ansats vill belysa människors personliga uppfattning av omvärlden. 

Den strävar efter att ge en helhetsförståelse av enskilda fall där forskaren ska se sig själv och 

deltagarna som subjekt. Det finns även studier som både är kvantitativa och kvalitativa. 

Fördelen med dessa studier är att en och samma företeelse kan ses från olika synvinklar 

(Eriksson Barajas mfl., 2013). Databaserna som användes i litteratursökningen var främst 

ERIC och Unisearch. ERIC är en bred databas som täcker ämnen inom psykologi och 

pedagogik (Eriksson Barajas mfl., 2013). Unisearch är en söktjänst från Linköpings 
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universitetsbibliotek där det går att söka information inom de flesta ämnen. Sökningar 

gjordes även i Libris och Diva, dock utan resultat. 

 

För att få fram relevant information i litteratursökningar i olika databaser, används oftast 

specifika nyckelord och ämnesord i sökningar (Eriksson Barajas mfl., 2013).  

De nyckelord som användes vid litteratursökningen i ERIC var till en början read aloud, 

education, primaryschool. Resultatet av sökningarna blev inte hanterbara eftersom de gav 

alldeles för många träffar. Ny sökning som “reading aloud for others*” begränsade antal 

träffar och det blev lättare att hitta relevanta artiklar. I denna sökning markerades också att 

artiklarna skulle vara refereegranskade (peer reviewed) och publicerade mellan åren 2000-

2016. Antalet träffar minskade markant, men många artiklar i denna sökträff innehöll ämnen 

som dyslexi, vilket inte var relevant för denna studie. Det gjordes då en ny avgränsning 

genom att exkludera alla artiklar som innehöll detta begreppet, det vill säga “reading aloud 

for others*, Not: dyslex”. Från vår första litteratursökning i ERIC till den sistnämnda gick 

sökträffarna från 2,456 stycken till 40 stycken. Bland dessa 40 träffar ansågs tio stycken vara 

intressanta för denna studie. Andra sökord som användes för att hitta relevanta artiklar var 

”teacher read alouds”, “reading aloud for others*”, "read aloud*" "teacher*" "scaffolding*" 

och “read aloud and strategies and teachers”. I Uniserach användes också ovan nämnda 

sökord. Resultatet visade då enbart artiklar som redan påträffats i ERIC eller artiklar som inte 

var relevanta för denna studie. Vid sökningarna i Libris och Diva användes sökord som 

”högläsning”, ”lärare läser högt” och ”högläsning i lågstadiet”. Dessa sökord resulterade 

inte i några användbara artiklar då de inte stämde överens med vårt forskningsintresse.  

4.3. Inkluderade artiklar 

 
De artiklar som används i denna studie hittades i databasen ERIC eller genom manuell 

sökning. I denna litteraturstudie ingår 15 artiklar, varav sju stycken hittades genom manuell 

sökning och åtta stycken genom databassökning. Dessa inkluderades eftersom innehållet i 

artiklarna stämde överens med vårt forskningsintresse, det vill säga vårt syfte och våra 

frågeställningar. För att artiklarna skulle vara användbara i denna studie behövde de vara 

publicerade mellan åren 2000-2016, då innehållet i denna studie skulle bestå av relevant och 

ny forskning. Innehållet skulle behandla elever i F-3 och artiklarna skulle vara peer reviewed.  
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4.4 Exkluderade artiklar  

 
I allmänna litteraturstudier där artiklar saknar kvalitetsbedömningar är risken stor att felaktiga 

slutsatser ges (Eriksson Barajas mfl., 2013). I denna uppsats exkluderades dessa typer av 

artiklar ifall de inte var peer reviewed, för att resultatet inte skulle leda till felaktiga slutsatser. 

Peer reviewed innebär en kritisk granskning där oberoende experter granskar texter innan 

publicering, texter som oftast innefattar forskningsrapporter (Eriksson Barajas mfl., 2013). 

Artiklar som inte publicerat inom åren 2000-2016 och artiklar med innehåll som inte gick att 

koppla till vårt syfte och våra frågeställningar exkluderades. Även artiklar där elevers ålder 

inte stämde överens inom ramen för denna studie, det vill säga. de tidigare skolåren F-3, 

valdes bort.   

4.5 Sökmetoder 

4.5.1 Manuell sökning 
 
Manuell sökning kan innebära att man hittar relevanta artiklar i referenslistor, 

innehållsförteckningar eller på forskningsbaserade hemsidor (Eriksson Barajas mfl., 2013). 

I tabell 1 går det att utläsa de sju artiklar som hittades genom manuell sökning 

  

Tabell 1: Artiklar hittade vid manuell sökning  

Författare År  Land  Manuell sökning i:  Metod 

Al Otaiba, S & 
Fuchs, D 
 

2006 USA Moore.W, Hammond, L & 
Fetherstone, T, (2014) 

En experimentell 
och longitudinell 
studie 

Beck, I. L & 
McKeown, M. G 
 
 

2007 USA ”The Effects of Read-
Alouds of Expository Text 
on First Graders' Listening 
Comprehension and Book 
Choice”. Kraemer, L, 
McCabe, P & Sinatra, R. 
(2012). (artikel ej använd i 
denna studie). 
 
 

Två kvantitativa 
studier, 
undersökningar, 
före- och 
eftertest  
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Brabham, E. G 
& Lynch-Brown, 
C 

2002  USA ”Vocabulary Development 
during Read-Alouds 
Examining the 
Instructional Sequence”. 
Kindle K. J (2010). (artikel 
ej använd i denna studie). 
 

Undersökning, 
för- och eftertest   

Ehri, L. C & 
Rosenthal, J 

2007 USA Hittades i Westlund  
 (2009) 

Studie, mätbara 
tester, 
jämförelser av 
årskurser 

Ivey, G & 
Broaddus, K 

2001 USA Morgan (2009) Studie, intervjuer  

Lane, H. B, 
Hudson, R. F, 
Leite, W. L, 
Kosanovich, 
M.L, Taylor, 
Strout, M, Fenty 
N. S & Wright, 
T. L 

2009 USA ”The Effects of Read-
Alouds of Expository Text 
on First Graders' Listening 
Comprehension and Book 
Choice”. Kraemer, L, 
McCabe, P & Sinatra, R. 
(2012). (artikel ej använd i 
denna studie).  
 

Studie, mätbara 
deltester 

Morgan, H  2009 USA Rekommenderad av en 
annan student  

Kvalitativ studie, 
rapport i 
tidskriftsartikel  

4.5.2 Databassökning  

 
Databassökning innebär att söka efter relevanta artiklar i olika databaser. Det man måste ha i 

åtanke när elektroniska källor används är att de ständigt är i utveckling (Rienecker & 

Jörgensen Stray, 2014). Detta är något som tagits hänsyn till i denna studie då vi enbart valt 

att inkludera nyare forskning. Vid sökning i databaser är det viktigt att formulera sig rätt i sin 

sökning, ange på vilket språk man vill hitta artiklar, vilka årtal de ska inkludera och vilka 

ämnen som är intressanta för sin egen studie (Eriksson Barajas mfl., 2013). Som tidigare 

nämndes har passande nyckel- och ämnesord använts vid sökningar i databaser för denna 

studie. Eriksson Barajas m.fl. (2013) skriver att ett vanligt sätt när man väljer sökord är att 

utgå från ord som finns i sin frågeställning och genom den söka på ordkombinationer eller 
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enstaka ord med hjälp av logiska sökoperatörer som finns i de flesta databaser. I tabell 2 går 

det att utläsa vilka artiklar som används i denna studie och som funnits genom 

databassökning.  

 

Tabell 2: Artiklar hittade vid databassökning 
 

Författare År  Land  Databas  Sökord  Metod 

Albright, L. K 
& Ariail, M 

2005 USA ERIC  "teacher read 
alouds" Not: 
"preeschool*" 
 

Kvantitativ 
undersökning, 
intervjuer, enkäter 

Ivey, G 2003 USA ERIC   Ivey Gay    Undersökning,  
 intervjuer 
 

Jordan, M. E 2015 USA ERIC "read aloud*" 
"teacher*" 
"scaffolding*" "not 
preeschool*" 

 

Kvalitativ studie, 
observationer  

Marchessault, 
J. K & Larwin, 
K. H 

2013 USA ERIC Reading aloud for 
others*, Not: dyslex 

Studie, mätbara 
deltester  

Maynard, K. 
L, Pullen, P. 
C och Coyne, 
M. D 

2010 USA ERIC  "reading*" 

"storybook*" 
"vocabulary*" 
NOT "preeschool*" 

 

Kvantitativ studie, 
undersökning, 
jämförelser, för-och 
eftertest 

Moore, W, 
Hammond, L, 
& Fetherston, 
T 

2014 Australien ERIC Reading aloud for 
others*, Not: dyslex 

Undersökning, för- 
och eftertest  

Scharlach, T. 
D 

2008 USA ERIC “read aloud*” 
“teacher*” 
“scaffolding*” 
“not preeschool*”  

Kvantitativ studie, 
observationer, 
för- och eftertest 
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Suggate, S. P, 
Lenhard, W, 
Neudecker, E 
& Schneider, 
W 

2013 Tyskland  ERIC Reading aloud for 
others*, Not: dyslex 

Studie, jämförelser 
av olika metoder 

4.6 Analys av insamlat material 

 
De artiklar som ansågs relevanta för denna studie har analyserats på följande sätt. 

Inledningsvis lästes artiklarnas rubriker och abstract. Ifall dessa ansågs stämma överens med 

studiens syfte och frågeställning analyserades även resultat- och diskussionsavsnitten i 

respektive artikel. Det insamlade material som kändes relevant för studien kopplades samman 

och kategoriserades utifrån innehållet i den teoretiska bakgrunden för att sedan utgöra 

grunden i resultatdelen. 

4.7 Etiska överväganden  

 
Vid en systematisk litteraturstudie är det viktigt att göra etiska överväganden (Eriksson, 

Barajas mfl., 2013). Etiska överväganden innebär att forskaren ska presentera de urval som 

utgör resultatet i en litteraturstudie, både de som stöder men även de som inte stöder 

forskningsintresset. Etiska överväganden innebär också att forskaren inte får utesluta artiklar 

som motsäger ens egen åsikt eller studiens frågeställningar (Eriksson, Barajas mfl., 2013).  

Vi har presenterat samtliga artiklars resultat som varit passande för denna litteraturstudie och 

därmed inte förvrängt urvalet för att få ett önskvärt resultat. Vi har sålunda inte valt bort 

vetenskapliga artiklar som inte stämmer överens med våra åsikter och studiens 

frågeställningar. I denna litteraturstudie har vi enbart valt att fokusera på positiva aspekter 

som högläsning kan ge elever vilket skulle kunna vara en orsak till att vi inte stött på några 

etiska problem, det vill säga resultat som inte stöder litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. 
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5. Resultat 

 
I denna del kommer resultaten från vetenskapliga artiklar med innehåll kopplat till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar att beskrivas. Detta avsnitt är uppdelat i tre 

områden och som alla har en påverkan på elevers läsning. Områdena innefattar olika metoder 

vid högläsning, hur lärare kan stötta elever vid högläsning samt hur elever kan motiveras till 

att läsa på egen hand. Rubrikerna är strukturerade efter de resultat som framkommit av 

artiklarna som använts i denna litteraturstudie.   

5.1 Metoder för att utveckla elevers ordförråd  
 

Det finns tydliga tecken att storleken på elevers ordförråd hjälper till att förutsäga resultatet 

av deras läskunnighet. Denna upptäckt skapar nya intressen av att bedöma och stärka 

muntliga språkkunskaper i allmänhet och ordförrådskunskap i synnerhet (Al Otaiba & Fuchs, 

2006). Detta avsnitt kommer behandla hur lärare kan påverka elevers ordförråd genom att 

använda olika läsutvecklande metoder i samband med högläsning.  
 
Högläsning har en positiv inverkan för att utveckla elevers ordförråd (Moore, Hammond & 

Fetherston, 2014; Marchessault, & Larwin, 2013; Suggate mfl., 2013). Om lärare väljer att 

diskutera nya ord under högläsning kan det utöka elevernas ordförråd. Detta resultat framkom 

i en undersökning i Australien (Moore mfl., 2014) där det undersöktes om elever fick ett 

rikare ordförråd med hjälp av berikade lässtrategier vid högläsning av sagoböcker. Eleverna 

fick lyssna till sagor där läraren använde sig av tre olika lässtrategier. Den första lässtrategin 

innebar att läraren läste högt ur en berättelse där utvalda ord fanns med. Eleverna fick ingen 

undervisning om ordens innebörd, utan orden uppkom enbart i berättelsen. Den andra 

lässtrategin gick ut på att eleverna fick korta förklaringar av specifika ord under upprepad 

högläsning av berättelser och den tredje lässtrategin innebar att eleverna fick grundliga och 

tydliga instruktioner av ords innebörd vid högläsning. 

 

En liknande studie har gjorts i USA. Maynard, Pullen och Coyne, (2010) undersökte i sin 

kvalitativa studie hur elevers ordförråd påverkas när lärare använder sig av instruktioner för 

att förklara nya ord i samband med högläsning.  
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Syftet med studien var att jämföra elever som fick fördjupade-, grundläggande- och 

temporära instruktioner av specifikt utvalda ord under upprepad sagoboksläsning.  

Grupperna fick tolv stycken ord som de sedan skulle testas på. De grupper som erhölls 

fördjupade instruktioner respektive grundläggande instruktioner undervisades om sex av 

dessa ord. Till varje högläsning uppmanade läraren eleverna att lyssna efter de utvalda orden 

och i vilket sammanhang dessa ord förekom. När alla ord hittats fick eleverna enklare 

förklaringar av ordens innebörd. Den enda skillnaden mellan fördjupade- och grundläggande 

instruktioner var att de elever som fick fördjupade instruktioner också använde orden i annan 

undervisning. Gruppen som fick temporära instruktioner undervisades inte om orden, utan 

orden fanns enbart med i berättelserna som de fick lyssna till (Maynard mfl., 2010).  

 

Det som framkom i Moore m.fl. (2014) studie var att lärandet av nya ord maximerades om 

det innefattade upprepad högläsning samt aktiviteter som fäste elevernas uppmärksamhet vid 

innebörden av orden. Det vill säga, de grupper som fick instruktioner i samband med 

högläsning. Även i Maynard m.fl. (2010) studie framkom det att elever som fick fördjupade- 

och grundläggande instruktioner visade på bättre resultat än de elever som fick temporära 

instruktioner. Dessa elever kunde bättre bevara den nya kunskapen om de utvalda orden samt 

bättre formulera definitioner av de utvalda orden i jämförelse med elever i den temporära 

instruktionsgruppen. Maynard m.fl. (2010) antyder att det uppkom skillnader mellan elevers 

storlek på ordförråd i de olika grupperna då ord hade lärts ut med hjälp av instruktioner, men 

att det inte förekom några specifika skillnader gällande förståelsen av de ord som eleverna 

inte fått undervisning om. Maynard m.fl. (2010) föreslår att lärare bör ge tydliga och 

stöttande instruktioner vid nya ord i samband med högläsning. Eleverna får då möjligheter att 

bygga upp sitt ordförråd genom feedback och får också möjlighet att belysa, interagera och 

diskutera ord i olika sammanhang. Genom att ge eleverna interaktiva möjligheter att bearbeta 

ordens betydelse på en djupare och mer förfinad nivå hjälper det eleverna att öka sitt 

ordförråd (Maynard mfl., 2010). 

 

Även Beck och McKeown (2007) har undersökt om elevers ordförråd utökas om nya ord 

diskuteras vid högläsning. Genom två kvantitativa studier undersökte de ifall elevers 

ordförråd utvecklas när lärare använder sig av rika instruktioner vid beskrivning av nya ord i 

samband med högläsning. I denna litteraturstudie benämns de som Studie 1 och Studie 2. I 

Studie 1 undersöktes om elevers ordförråd utvecklades mer om man fick ord förklarade för 

sig i form av instruktioner än om instruktioner uteslöts.  
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Hypotesen för Studie 2 var, för att elever ska kunna lära och utveckla sin förståelse av 

avancerade ord, behöver de mer undervisning över en längre tid. Tillvägagångssättet i Studie 

2 var detsamma som i Studie 1, att ge samma rika instruktioner av nya ord i samband med 

högläsning. Skillnaden mellan studierna var att lärare i Studie 2 försågs med ytterligare 

instruktioner på en delmängd av de nya orden som skulle läggas fram under flera dagar (Beck 

& McKeown, 2007). 

 

I Studie 1 inträffade diskussioner av nya ord efter att berättelser hade lästs, diskuterats och 

avslutats. Att instruktionerna ägde rum efter läsningen berodde på att målet med undervisning 

var att förbättra den allmänna ordförrådsutvecklingen snarare än förståelsen av själva 

berättelsen. Beck och McKeown (2007) skriver att en presentation av ord efter en berättelse 

tar fördel av berättelsens användning av orden och ger då eleverna rika sammanhang att 

bygga sig en första förståelse på. Resultaten i Studie 1 tyder på en betydligt större 

ordförrådsutveckling hos de elever som fick instruktioner av ord jämfört med de elever som 

inte fick några instruktioner.  

 

Resultaten i Studie 2 indikerade att från förtest till eftertest ökade igenkännandet av ord 

markant av de ord som diskuterats och var signifikant högre än de antal ord som diskuterats i 

studie 1. Resultaten av både Studie 1 och Studie 2 visar att unga elever har förmåga att lägga 

till mer avancerade ord i sitt ordförråd om de instrueras och diskuteras. Resultaten visar också 

på möjligheter att lära ut mer sofistikerade ord till yngre elever för att de ska kunna utveckla 

en mer avancerad läsutveckling. Eleverna får en större möjlighet till att bemästra dessa ord 

när de ska läsa på egen hand om de fått tillfälle att diskutera dessa i samband med högläsning 

(Beck & McKeown, 2007).  

 

Till skillnad från Beck och McKeown (2007) som ansåg att nya ord skulle diskuteras efter 

högläsning kom Ehri och Rosenthal (2007) fram till att man bör diskutera ord i sitt 

sammanhang under högläsning. Om ord diskuteras i sitt sammanhang istället för att enbart 

diskutera innebörden av orden, utvecklas elevernas förmåga att definiera nya ord på ett 

effektivare sätt. När elever uppmärksammar och fokuserar på nya ord, lär de sig att bättre 

känna igen orden när de representeras i olika sammanhang (Ehri & Rosenthal, 2007; Moore 

mfl., 2014; Suggate m.fl., 2013).  
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Även Moore m.fl. (2014) poängterar att samtalsmiljöerna i skolan har en stark inverkan på 

elevernas utveckling av ordförråd. När sällsynta ord diskuteras i det dagliga samtalet ökar 

deras förståelse av dessa ord.   

 

Det har också gjorts studier på vilka effekter som olika metoder av läsning har på elevers 

ordförråd. I en studie från USA (Suggate mfl., 2013) undersöktes vilken inverkan högläsning, 

att lyssna till en berättelse och att läsa på egen hand har på elevers ordförråd. Suggate m.fl. 

(2013) hittade grundläggande bevis som stödjer högläsningens roll för att utveckla elevers 

ordförråd. De kom bland annat fram till att elever i årskurs två utvecklade ett bredare 

ordförråd när de fick höra en berättelse istället för att själva läsa den. Detta resultat ska 

naturligtvis inte avskräcka elever till självständig läsning, utan högläsningen ska förbli en 

central metod och ett verktyg för läraren till att hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd 

(Suggate mfl., 2013). Detta är något som styrks i Marchessault och Larwins (2013) studie, 

om vilka effekter högläsning har på elevers läsförståelse och utveckling av ordförråd. Även 

där poängteras att högläsning är ett värdefullt verktyg för lärare eftersom de kan påverka 

elevernas läsförmåga idag och deras framtida läsutveckling.  

5.2 Metoder för att utveckla elevers läsförståelse  
 
I detta avsnitt kommer metoder som kan utveckla elevers läsförståelse att redogöras. De 

metoder som funnits i artiklarnas resultat är interaktiv högläsning, läsförståelsestrategier, 

scaffolding och andra metoder som kan utveckla elevers läsförståelse. Avsnittet kommer att 

besvara en del av litteraturstudiens frågeställningar, det vill säga, hur lärare med hjälp av 

läsutvecklande metoder kan påverka elevers läsförståelse. 

5.2.1 Interaktiv högläsning 

 
En metod som lärare kan använda för att involvera elever i undervisningen och som hjälper 

elever att lättare förstå innehållet i texter är interaktiv högläsning (Brabham & Lynch-Brown, 

2002; Jordan, 2015; Morgan, 2009).   
 
I flertalet studier framkommer interaktiv högläsning som en väsentlig metod för utveckling 

av elevers läsförståelse. I detta fall innebär interaktiv högläsning samspelet mellan lärare och 

elev, då eleverna kan ställa frågor till läraren om textens innehåll (Brabham & Lynch-Brown, 

2002; Morgan, 2009). Brabham och Lynch-Brown (2002) ville i sin studie ta reda på hur 
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olika högläsningsmetoder påverkar elevers inlärningsresultat med hjälp av sagoböcker. 

Resultatet gällande de olika metoderna stödjer deras hypotes om att muntlig interaktion 

mellan lärare och elev under högläsning är en effektivare metod för utvecklingen av elevers 

ordförråd än högläsning enbart för nöjes skull. Det visade att utvecklingen av elevers 

ordförråd var i genomsnitt 18 procent större under interaktiv högläsning än enbart för 

nöjesläsning. Resultatet visade också att interaktiv högläsning inte stör elevernas förståelse av 

innehållet i texten som annars kan ske vid avbrott under högläsning.  

 

I en kvalitativ studie av Jordan (2015) framhävs även där vikten av interaktiv högläsning, 

men i detta fall med dagstidningar. Jordan (2015) poängterar att interaktiv högläsning kan 

vara en bra början för elever i lågstadiet för att få möjlighet att utveckla ny kunskap om 

läsning. Det blir ett av elevernas första steg i att undersöka den ständigt föränderliga världen 

de lever i. I Morgans (2009) kvalitativa studie framhålls att högläsning i sig är en mycket bra 

undervisningsstrategi att använda eftersom det kan leda till att elever blir bättre läsare då de 

erbjuds läsning under ledning av en lärare. Morgan (2009) skriver också att en anledning till 

att elever oftast föredrar interaktiv högläsning är att lärare som är skickliga högläsare vet hur 

man väljer högläsningsmetoder, metoder som då motiverar elever att vilja läsa själva. Dessa 

lärare pausar och interagerar med eleverna under högläsningen. De stannar till vid viktiga 

delar i texterna och ber eleverna att förutsäga vad som kommer att hända härnäst, vad de 

tycker om en berättelse och andra frågor som kan leda till ett kritiskt tänkande. Strategier som 

dessa hjälper elever att analysera delar i texter. De hjälper dem också till att bli bättre läsare 

eftersom de senare kommer utveckla förmågan att på egen hand kunna svara på liknande 

frågor (Morgan, 2009).  

5.2.2 Läsförståelsestrategier 

 
En metod som lärare kan använda i undervisningen för att hjälpa elever att utveckla sin egen 

läsning är att förklara läsförståelsestrategier och undervisa eleverna om hur de kan använda 

dessa strategier vid egen läsning (Scharlach, 2008).  

 

När elever får tillgång till olika lässtrategier kan de med hjälp av dessa utveckla sin 

läsförståelse. Detta framkom i Scharlach (2008) kvantitativa studie som undersökte hur olika 

läsförståelsestrategier påverkar elevers läsförståelse. Åtta strategier presenterades vid olika 

högläsningstillfällen. Dessa strategier innebar att eleverna skulle kunna göra förutsägelser om 

texten, knyta an till texten för att lättare förstå den, göra kopplingar mellan texten och sina 
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egna erfarenheter samt ställa frågor till texten. De skulle också kunna bestämma vilket 

huvudsyfte en text har, sammanfatta det man har läst, kontrollera det man förutsåg och göra 

bedömningar om delar i texten, till exempel vad de ansåg var bra/dåligt. Dessa strategier 

skulle hjälpa eleverna att bättre förstå innehållet i texter vid egen läsning. Under fler 

högläsningstillfällen i bilderbok eller kapitelbok valde läraren ut en strategi och förklarade 

denna för eleverna. Vid varje lektionstillfälle gjordes en återkoppling till föregående strategi 

som hade introducerats lektionen innan, samt genomgång av en ny strategi. När alla strategier 

var introducerade förklarade läraren hela modellen och hur alla strategier kan användas i en 

och samma text. Det gjordes ett för- och eftertest för att se om strategierna ökade elevers 

läsförståelse. Resultaten av undersökningen visade en utveckling av alla elevernas 

läsförståelse med hjälp av denna modell. Scharlach (2008) skriver att eleverna blev mer 

exalterade och engagerade i sin egen läsning då de blivit introducerade till ovan nämnda 

strategier. Det framkom också att eleverna valde att använda dessa strategier vid egen 

läsning, i skola och hemmiljö.  

5.2.3 Scaffolding   

 
För att elever ska kunna utvecklas till att bli duktiga, individuella läsare behöver de få 

stöttning av sin lärare (Scharlach, 2008; Jordan, 2015). Nedan framkommer hur lärare 

använder sig av olika scaffoldingstrategier under högläsning.  

 
När lärare använder scaffolding under högläsningssekvenser hjälper det elever att göra texter 

mer begripliga och intressanta (Ivey & Broaddus, 2001). Ett sätt att stötta elever till en bättre 

läsutveckling är då lärare använder lässtrategier i samband med högläsning. I Scharlach 

(2008) studie som ovan beskrivit använde sig lärare av lässtrategier vid olika 

högläsningstillfällen för att öka elevernas metakognitiva förmåga att sedan kunna använda 

strategierna vid egen läsning. Den viktigaste upptäckten från denna studie var när lärare 

stöttade elever till att själva använda lässtrategier, förbättrades alla elevers läsförståelse; de 

med svårigheter inom läsning, genomsnittsläsarna och de avancerade läsarna. Det har även 

gjorts en studie på hur lärare stöttar sina elevers engagemang kring informationstexter.  

I denna studie använde sig läraren av en lokaltidning under daglig, interaktiv högläsning 

(Jordan, 2015). Det som forskarna fokuserade på var att identifiera lärarens 

scaffoldingstrategier i samband med diskussion av innehållet i dynamiska texter, det vill säga 

texter som ständigt förändras. En strategi var att läraren involverade eleverna i 

informationstexter genom att upplysa om vikten av innehållet.  
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Detta kan bidra till att elever vidgar sitt lärande när de på egen hand ska närma sig olika typer 

av informationstexter (Jordan, 2015). 

5.2.4 Andra metoder som kan utveckla elevers läsförståelse  

 
I stycket nedan framkommer, att det finns olika sätt för lärare att framhäva olika aspekter 

under högläsning för att elever lättare ska kunna förstå texters innehåll och tycka de är 

intressanta.  
 
I Albright och Ariails (2005) kvantitativa undersökning framkom, genom förbestämda 

intervjufrågor, att den vanligaste orsaken lärare gav till varför de använde sig av högläsning 

var för att gestalta läsflyt; i uttal, tonfall, rytm, och stil. Även Lane m.fl. (2009) framhäver 

läsflytet som en viktig aspekt vid högläsning i undervisningen. I deras studie visade resultatet 

att lärare med en bredare kunskap om att läsa med flyt påverkade elevers ordavkodning och 

utveckling av deras läsflyt. Andra mål som lärare i Albright och Ariails (2005) studie hade 

var att förstärka innehållet i texten och att öka elevernas förståelse av den. En lärare skrev att 

när den läste högt för sina elever kunde eleverna koncentrera sig på förståelse snarare än att 

fokusera på uttal. De skäl som lärarna gav till varför de använde sig av högläsning styrks i 

Iveys (2003) studie. Elever var överens om att lärare gör en text med svårt innehåll mer 

intressant och begriplig med hjälp av högläsning. 

5.3 Förslag på effektiva metoder kring högläsning 
 
En av litteraturstudiens frågeställningar är att besvara hur läsutvecklande metoder används i 

samband med högläsning. Nedan framställs forskares förslag på metoder som lärare kan 

använda i samband med högläsning och hur de sedan kan förhålla sig till dessa metoder i 

undervisningen.    

 

Albright och Ariail (2005) tar upp olika förslag på hur lärare ska förhålla sig till högläsning. 

De skriver att man som lärare bör utforska prisbelönta böcker med anknytning till specifika 

områden. De skriver också att läraren ska försöka läsa bilderböcker, eftersom många 

bilderböcker idag är ganska avancerade och lämpligt material för äldre barn, samtidigt som 

de behandlar en mängd olika ämnen. Albright och Ariail (2005) framhäver också vikten av 

att läsa korta texter som exempelvis tidningsartiklar eller dikter. Dessa material kan vara 

mindre skrämmande för lärare som har mindre erfarenhet av högläsning. Att leta efter texter i 
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vardagslivet är ett annat förslag. Tidningar och tidskrifter rör ett visst ämnesområde och 

påverkar eleverna på ett positivt sätt. De poängterar också vikten av att läsa materialet innan 

man delar med det till eleverna. När läsaren är bekant med texten, kan läsa den högt och mer 

flytande samt kan notera svåra ord blir det lättare att avgöra var pauser för diskussion eller 

frågor är lämpliga. Att öva på effektiva högläsningsvanor genom att använda olika böjningar 

för att understryka förändringar i tonläget eller stämningen i berättelser är också en metod 

gällande högläsning. I Albright och Ariails (2005) forskningsstudie framkom att läraren bör 

stanna upp vid olika delar i texten och berätta för eleverna vad den tänker om det lästa. 

Läraren bör också visa eleverna hur kopplingar görs mellan läsningen och ens eget liv, andra 

texter som läst, och vad som går att koppla till omvärlden. Läraren ska vara en modell för 

eleverna och visa hur man kan ställa frågor till sig själv och till författaren när de läser en 

text. Läraren ska uppmuntra eleverna till att svara och berätta vad de tänker om det lästa 

genom att prata om texten under högläsning.  

 

De förslag som ovan beskrevs ger enligt Albright och Ariail (2005) en utgångspunkt för att 

utöka lärares högläsningstillfällen. De uppmuntrar lärare att läsa högt för elever och ger också 

elever möjlighet att göra personliga kopplingar mellan litteraturen och deras liv. Albright och 

Ariail (2005) tror att dessa tillämpningsmetoder kommer att underlätta mer meningsfulla 

kontakter och en ökad motivation för elever att lära sig. 

5.4 Metoder för att utveckla elevers motivation till läsning  

 
För att elever ska vilja läsa på egen hand spelar motivationen en viktig roll (Ivey, 2003).  

I följande del redovisas resultat från studier där lärare använder sig av läsutvecklande 

metoder för att motivera elever till läsning. Resultaten besvarar hur elevers motivation till 

läsning kan påverkas då lärare använder sig av dessa metoder i samband med högläsning.  

 

I studien av Ivey (2003) redogjordes att när elever fick lyssna till när läraren läste högt fick 

det dem att vilja läsa samma bok på egen hand. Även valet av text är viktigt när det gäller 

läsengagemanget hos eleverna. Läser läraren vissa utdrag ur en rad olika texter hjälper det 

eleverna att välja böcker som bäst överensstämmer med deras intressen och läskapacitet. 

Högläsning hjälper elever att uppleva en avancerad text på ett liknande sätt som läraren 

upplever den. Sammanfattningsvis, när lärare läser för elever, ökar deras förståelse och deras 

motivation till att läsa på egen hand (Ivey, 2003). Morgan (2009) skriver att en anledning till 
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varför elever föredrar högläsning över andra läsmetoder är för att lärare som är skickliga 

högläsare och som vet hur man väljer högläsningsmetoder motiverar elever att själva vilja 

läsa. Ivey och Broaddus (2001) framhäver lärare som förebilder och drivkrafter till att få 

elever motiverade till att läsa. I deras studie påpekade eleverna att när läraren berättar om en 

bok som låter intressant, blir de intresserade och då också motiverade till att läsa den. 

 

En ytterligare förklaring till varför högläsning är motiverande och hjälper elever att förstå 

delar av böcker har att göra med vägledningen som lärare ger när de läser böcker för sina 

elever. Lärare använder ofta rösten på ett speciellt sätt och gestikulerar för att 

högläsningstillfället ska bli mer levande för eleverna (Morgan, 2009). När lärare ger 

karaktärer egna röster eller ändrar tonläge vid ett ord eller en fras hjälper det eleverna att 

bättre förstå texter. Detta är något som många lärare gör när de läser högt för sina elever. Till 

exempel, om en karaktär är skrämmande, talar läsaren långsamt med låg röst. Många elever 

kan inte göra detta på egen hand (Morgan, 2009; Ivey, 2003).  

 

I studien av Jordan (2015) framkom det att upprepade, dagliga aktiviteter som intresserade 

eleverna motiverade dem till att själva ta reda på fakta som de sedan kunde ha användning för 

i diskussioner i klassrummet. I detta fall handlade det om väderprognoser som läraren oftast 

läste upp innan den dagliga högläsningen var slut. Då eleverna visste att detta var ett 

återkommande inslag i undervisningen hade de flesta förberett sig hemma genom att ta reda 

på väderprognosen för att kunna jämföra och diskutera deras svar med vad de kom fram till i 

tidningen. Läraren började högläsningen med att bläddra igenom tidningens delar och när 

eleverna såg väderdiagrammet på baksidan ropade de: "Vädret! Vädret!". Detta visar på att 

upprepade och dagliga aktiviteter genom högläsning intresserar eleverna och ökar då deras 

motivation och lust att lära (Jordan, 2015). 

5.5 Sammanfattning av resultat  

 
De centrala metoderna i denna litteraturstudie visar sig ha en betydande roll för utvecklingen 

av elevers ordförråd, läsförståelse och motivation i samband med högläsning. Nedan 

sammanfattas de mest framstående resultaten som besvarar litteraturstudiens frågeställningar, 

det vill säga: ” Hur används läsutvecklande metoder i samband med högläsning i 

skolundervisning?” och ”Hur påverkar lärare elevers ordförråd, läsförståelse samt 

motivation genom att använda läsutvecklande metoder?”.  
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Forskare hävdar att när lärare diskuterar nya ord med hjälp av strategier utvecklas elevers 

ordförråd (Moore mfl., 2014). Andra forskare anser att då lärare använder sig av olika typer 

av instruktioner vid diskussion av nya ord utvecklas ordförrådet hos elever. Maynad m.fl. 

(2010) kom fram till att detaljerade instruktioner gav bäst resultat, medan Beck och 

McKeown (2007) poängterade att ju fler instruktioner eleverna fick komma i kontakt med, 

desto mer utvecklades deras ordförråd. Beck och McKeown (2007) betonar också att nya ord 

bör diskuteras efter högläsning då de anser att elevers ordförråd utvecklas på ett effektivare 

sätt, medan Ehri och Rosenthal (2007) framhåller att ord bör diskuteras i sitt sammanhang 

under högläsning. Slutligen framgick också, att när elever får lyssna till en berättelse i 

samband med högläsning, utvecklas deras ordförråd mer än när de läser samma berättelse på 

egen hand (Suggate mfl., 2013).  

 
De har även framkommit flera effektiva metoder som kan påverka utvecklingen av elevers 

läsförståelse. Brabham och Lynch-Brown (2002) och Morgan (2009) poängterar att interaktiv 

högläsning påverkar elevers läsförståelse då eleverna, genom samspel med läraren, kan få 

svar på oklarheter som uppkommer vid högläsning. Andra metoder som anses påverka 

elevers läsförståelse är läsförståelsestrategier och scaffoldingstrategier. Scharlach (2008) 

skriver att läsförståelsestrategier hjälper elever att utveckla sin läsförståelse för att kunna 

använda dessa vid egen läsning. Jordan (2015) poängterar att då lärare använder sig av 

scaffoldingstrategier blir texter mer begripliga och intressanta för eleverna, vilket vidgar 

deras lärande. Eleverna kan då dra nytta av denna kunskap när de ska läsa liknande texter på 

egen hand. Slutligen framgick också, att när läraren använder effektiva metoder för att göra 

en text mer förståelig, utvecklas elevers läsförståelse. Att göra en text mer förståelig innebär 

att lärare framhäver viktiga aspekter under högläsning, främst genom att gestalta läsflyt i 

samband med en berättelse (Lane mfl., 2009).  

 

Metoder som påverkar elevers motivation till egen läsning är bland annat då lärare har god 

kunskap om att välja texter efter elevers intresse och läsförmåga (Ivey, 2003). Det framkom 

även att vana läsare, i detta fall lärare, är duktiga på att förmedla innehållet i böcker vilket ger 

elever motivation till att själva vilja läsa. Lärare gör texter mer spännande när de ändrar 

rösten vid högläsning, vilket gör eleverna intresserade och därmed motiverade till läsning 

(Morgan, 2009). Slutligen framgick också, att när elever fick uppleva upprepade och dagliga 

aktiviteter genom högläsning utvecklades deras motivation och därmed deras lust att lära 

(Jordan, 2015). 
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6. Diskussion  
 
I nästkommande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat, förslag på vidare forskning samt 

tillvägagångssättet vid insamling av artiklarna.   

6.1 Resultatdiskussion   

 
I följande del kommer resultaten utifrån de artiklar som ingått i denna litteraturstudie 

diskuteras och återkopplas till vår bakgrund. Artiklarnas resultat kommer att jämföras med 

vad som framkommer i facklitteratur inom högläsning. Vi kommer lägga fram slutsatser som 

skapats i samband med hur artiklarnas resultat speglar vårt syfte och våra frågeställningar och 

diskutera om dessa resultat kan fungera i det svenska skolsystemet.  

6.1.1 Diskussion av hur nya ord kan utveckla elevers ordförråd   

 
Det mest framstående resultatet i denna litteraturstudie och som grundas i flertalet artiklar är 

att högläsning utvecklar elevers ordförråd (Moore mfl., 2014; Marchessault & Larwin, 2013; 

Suggate m.fl., 2013). Då lärare väljer att diskutera nya ord, använda berikade lässtrategier 

samt olika metoder vid högläsning förbättras elevers förståelse för de nya orden, vilket 

resulterar i ett större ordförråd (Beck & McKeown 2007; Maynard mfl., 2010). Dessa resultat 

grundar sig i internationella artiklar men framkommer även i facklitteratur som viktiga i en 

svensk skolkontext. Elbro (2004), Westlund (2009) och Taube (2007) styrker ovan nämnda 

resultat då de skriver att högläsning utvecklar elevers ordförråd och sättet att uttrycka sig på. 

Artiklarnas resultat styrks också i Nya språket lyfter!. Där betonas att läsare behöver samtala 

om texters innehåll i samband med högläsning eftersom dessa samtal skapar förutsättningar 

för att bygga upp ett stort ord- och begreppsförråd (Skolverket, 2012), vilket också 

poängteras i litteraturstudiens bakgrund som en förutsättning för att förstå det man läser (se 

sida 8). Stannar man upp och samtalar om nya ord blir högläsningen mer givande för eleverna 

(Wedenmark, 2014; Taube, 2007).  

 

De internationella artiklarnas resultat är samstämmigt med vad facklitteratur skriver om 

högläsningens påverkan på elevers ordförråd. Vår tolkning i detta är att då lärare väljer att 

diskutera nya ord i samband med högläsning förbättras elevers förståelse av orden och 

därmed utvecklingen av deras ordförråd. När nya ord representeras i olika sammanhang blir 
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det lättare för elever att förstå textens innebörd, när dessa sedan tidigare främmande ord, 

uppkommer i samband med egen läsning. Utifrån våra erfarenheter varken omtalas eller 

tillämpas denna metod i vår lärarutbildning och har inte framkommit under 

verksamhetsförlagd utbildning på fältet. Vi ställer oss därför kritiska till att metoden ovan 

inte får den plats som den förtjänar med tanke på att resultatet framhäver hur väsentlig och 

betydelsefull den är för elevers utveckling av ordförråd.  

 

I litteraturstudiens resultat uppkommer två olika tillvägagångssätt om hur nya ord bör 

diskuteras. Beck och Mckeown (2007) belyser att nya ord ska diskuteras efter högläsning 

medan Ehri och Rosenthal (2007) anser att de ska diskuteras i sitt sammanhang, det vill säga 

under högläsning. Anledningen till skillnaden mellan dessa metoder tolkar vi som att 

forskarna har olika intressen av att ta reda på hur nya ord lärs ut på effektivaste sätt. 

Forskarna som anser att orden ska diskuteras under högläsning vill dra nytta av berättelsen 

för att ge orden en betydelse i dess sammanhang. Forskare som hävdar att nya ord bör 

diskuteras efter högläsning anser istället att berättelsen inte ska komma i vägen för 

inlärningen av de nya orden. Beck och Mckeown (2007) skriver att när ord diskuteras efter en 

berättelse utvecklas elevernas ordförråd på ett effektivare sätt. Lärare kan då välja att sätta in 

ord i flera olika sammanhang än hur de framkommer i berättelser. Vi anser att båda 

metoderna är relevanta för utvecklingen av elevers ordförråd och bör alterneras för att få en 

varierande undervisning. Den svenska läroplanen poängterar att skolan ska arbeta för att ge 

elever möjlighet till att tillämpa kunskap genom varierade arbetssätt i undervisningen 

(Skolverket, 2011).  

6.1.2 Metoder som kan påverka elevers läsförståelse  

 
Metoder som framkommit i resultatet som kan påverka elevers läsförståelse är interaktiv 

högläsning, läsförståelsestrategier samt när lärare förstärker en text. En väsentlig metod som 

kan påverka elevers läsförståelse är som ovan nämndes interaktiv högläsning, då denna 

metod stödjer elevers förståelse av texters innehåll (se vidare i Brabham & Lynch- Brown, 

2002; Jordan, 2015). Vår tolkning utifrån detta resultat är att om elever inte får diskutera 

oklarheter som uppkommer vid högläsning kan de tappa fokus och intresse. Därför är det 

viktigt att lärare involverar elever i högläsningen så att de känner sig delaktiga i berättelsen 

och får ett intresse för innehållet. Utifrån vad resultatet visar anser vi att interaktiv högläsning 

bör involveras mer i skolundervisning i samband med högläsning. Ett annat resultat i 

litteraturstudien visar på att läsförståelsestragier är en bra metod att använda vid egen läsning 
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(se vidare i Scharlach, 2008). Bråten (2008) skriver att när en lärare ska åskådliggöra 

lässtrategier för att demonstrera hur olika textyper kan läsas, kan de göra detta genom att 

tänka högt inför eleverna. Lärare synliggör då hur skickliga läsare använder lässtrategier för 

att förstå vad texter handlar om. Vår tolkning av detta är att när lärare introducerar olika 

strategier i samband med högläsning hjälper det elever att förstå olika texter. När elever 

sedan läser på egen hand, kan de använda sig av dessa strategier som ett verktyg för att 

utveckla sin läsförståelse. Ett kunskapskrav som elever ska uppnå i slutet av årskurs tre är att 

kunna tillämpa lässtrategier. De ska då ha förmågan att läsa elevnära och bekanta texter med 

hjälp av lässtrategier (Skolverket, 2011). Vi anser att denna metod är central, både i 

lärarutbildningen och ute på fältet.  

 

Taube (2007) poängterar att när elever får lyssna till högläsning lär de sig hur berättelser 

vanligtvis är uppbyggda och hur skrivet språk är konstruerat. Vid tillfällen då talaren och 

lyssnaren hör och ser varandra finns många faktorer som kan spela en stor roll för hur 

lyssnaren tolkar det som läses. Vilket tonläge, betoning av ord, gester och ansiktsuttryck som 

läsaren förmedlar ger information och hjälper lyssnaren till att förstå innehållet i texten bättre.  

Vår tolkning är att även litteraturstudiens resultat tyder på att om lärare förenklar texter 

genom att läsa med inlevelse, ger det eleverna en bättre förståelse av det lästa. Albright och 

Ariail (2005) och Lane m.fl. (2009) kom i sina studier fram till att om en text läses med 

inlevelse och ett bra flyt blir innehållet mer begriplig för eleverna. Hur dessa faktorer 

påverkar elevers läsförståelse har fått oss att se på högläsning ur ett nytt perspektiv.  

Att tonläge, betoning, gester och ansiktsuttryck inte bara gör berättelser roliga och spännande 

för eleverna utan att de också kan påverka deras förståelse och utveckling av ny kunskap. 

Därmed tror vi att om lärare skulle vara mer medvetna om hur deras sätt att läsa påverkar 

elever, skulle högläsning kunna få en allt större plats i undervisningen.  

6.1.3 Elevers läsning kan förbättras genom scaffolding 

 
Scaffolding innebär att eleven får stöd av sin lärare vid uppgifter som den ännu inte klarar av 

på egen hand (Frost, 2009). En djupare förklaring av vad vi syftar till när vi diskuterar 

begreppet scaffolding beskrivs i bakgrundsavsnittet (se sida 9). Wedenmark (2014) skriver att 

elever behöver olika mycket stöd beroende på hur långt de kommit i sin läsutveckling. Detta 

framkommer också i litteraturstudiens resultat. För att elever ska kunna utveckla sin läsning 

och bli skickliga läsare behöver de få stöd från lärare (se vidare i Scharlach, 2008; Jordan, 
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2015). Wedenmark (2014) skriver vidare att lärare bör individanpassa stödet till en nivå som 

passar varje elev, för att de i slutändan ska kunna klara av att läsa på egen hand. 
 
Resultat i litteraturstudien visar att när lärare använder scaffolding vid olika typer av texter 

under högläsningssekvenser, blir texterna mer tillgängliga och lättare för eleverna att förstå 

(se vidare i Ivey & Broaddus, 2001; Jordan, 2015). Det framkom bland annat att när elever 

får lyssna till när en lärare läser högt ur faktatexter kan det vidga deras lärande för att bättre 

klara av denna texttyp när de sedan ska läsa på egen hand (se Jordan, 2015). Även svensk 

facklitteratur styrker att när lärare läser högt ur olika texter blir innehållet i texterna mer 

begripliga för eleverna. När elever får lyssna till en starkare läsare och då högläsningen består 

av en mer avancerad text än det eleverna själva skulle klara av, vidgas deras språkliga 

referensramar (Svensson, 2009). Reichenberg (2014) hävdar att faktatexter ofta innehåller ord 

som inte används i det muntliga vardagsspråket. Därför är det viktigt att hela tiden utveckla 

sitt ordförråd för att göra liknande texter mer begripliga. Vår tolkning om hur lärare kan stötta 

elever till läsning, utifrån litteraturstudiens resultat tillsammans med vad facklitteratur anser, 

är då lärare läser avancerade texter för eleverna blir de lättare för eleverna att förstå 

innehållet. Om lärare väljer att läsa högt ur en bok som elever inte skulle klara att läsa på 

egen hand kan elever tillämpa kunskaper som de annars skulle gå miste om.  

6.1.4 Metoder som kan påverka elevers motivation till egen läsning   

 
Även om elever kan läsa på egen hand ska de få lyssna på högläsning. Det berikar deras 

läsning och bidrar till något meningsfullt (Körling, A-M, 2012). Resultatet från flera av 

studierna poängterar att då lärare läser högt för elever påverkar detta elevernas motivation. 

Det framgår att när eleverna får lyssna till högläsning blir de motiverade till att själva vilja 

läsa (se vidare i Ivey, 2003; Ivey & Broaddus, 2001). Även Elbro (2004) skriver att 

högläsning kan motivera elever till att vilja läsa, men poängterar att det är eleven själv som 

måste ta klivet till egen läsning samt att lära sig skriftspråket. Westlund (2009) framhäver att 

om elever inte skapar sig en förståelse för skriftspråkets grundläggande principer under det 

första skolåret kan deras motivation till läsning minska.   

 

En metod för att motivera elever under högläsning är då lärare förenklar en text genom att 

ändra tonläge och ge karaktärer i berättelser egna röster. Det gör det lättare för eleverna att 

förstå innehållet i texterna och skapar där med också ett intresse till att vilja läsa mer och på 

egen hand (se vidare i Morgan, 2009; Ivey, 2003). För att eleverna ska uppnå denna känsla 
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krävs det ett stort engagemang och ansvar hos lärare för att stötta eleverna till ett bestående 

intresse för läsning (Lundberg & Herrlin, 2005). En annan väsentlig metod som påverkar 

elevers motivation till läsning är valet av texter. I resultatet framkommer det att då lärare 

introducerar olika texter för eleverna hjälper det dem att välja böcker anpassade efter deras 

intressen och läsförmåga (Ivey, 2003). Utifrån detta resultat tolkar vi att då lärare väljer texter 

som anpassats efter elevers förutsättningar, blir texterna lagom utmanade och kan då 

motivera eleverna till egen läsning. En aspekt utifrån vår synvinkel är då lärare är medvetna 

om vilken läsförmåga eleverna besitter blir det lättare att stötta varje enskild elev och 

motivera dem till att läsa. Vi upplever att dessa metoder förekommer i svensk skola och är ett 

hjälpmedel för lärare i samband med läsundervisning. Resultaten grundar sig i internationella 

artiklar men vi anser att de även passar in på den svenska skolkontexten, då den svenska 

läroplanen betonar att undervisningen ska stimulera elevers motivation till att vilja läsa på 

egen hand (Skolverket, 2011). 

 

Westlund (2009) poängterar att barn och elever borde få lyssna på högläsning varje dag under 

sin skolgång. Detta hävdas även i Jordan (2015) studie. Där visade resultatet att upprepade 

och dagliga aktiviteter genom högläsning, påverkade motivationen hos eleverna. De blev mer 

engagerade i undervisningen och visade intresse och lust att lära i samband med högläsning. 

Vi tolkar detta resultat som att då elever får komma i kontakt med aktiviteter de är vana att 

arbeta med och har en god kännedom om, blir de mer motiverade till att lära då eleverna vet 

att det innefattar aktiviteter som de klarar av.  

6.1.5 Avslutande reflektion 

 
Som vi poängterade i inledningen av denna litteraturstudie tror vi att högläsning kan påverka 

utvecklingen av elevers läsning. I resultatet framkommer, att då lärare använder 

läsutvecklande metoder i samband med högläsning får eleverna möjlighet till att utveckla sitt 

ordförråd, sin läsförståelse samt få en ökad motivation till att läsa på egen hand. Resultatet 

antyder att lärare bör med hjälp av olika strategier, diskutera och arbeta med nya ord som 

uppkommer i samband med högläsning. Det framkommer också hur viktigt det är när lärare 

involverar elever i texter under högläsningssekvenser. Eleverna får då möjlighet att diskutera 

innehållet i texter och därmed skapa sig en bättre förståelse av det lästa. Resultatet belyser 

även vikten av lärares kunskap om högläsning, hur man bör förhålla sig till högläsning och 

vilka metoder man bör använda sig av för att ge eleverna de bästa förutsättningarna till att 

utveckla sin egen läsning. Resultatet antyder att lärare bör ha kännedom om sina elevers 
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intresse och läskapacitet för att de ska få tillgång till böcker som passar dem bäst. Även 

upprepade och dagliga aktiviteter framställs som en central metod som kan påverka elevers 

intresse och därmed motivation till egen läsning. Dessa ovan nämnda metoder visar sig ha en 

avgörande roll för elevers utveckling av sin egen läsning. Vi anser därför att lärare för elever 

i F-3 bör ha kännedom om dessa metoder samt hur de med hjälp av metoderna kan påverka 

elevers läsutveckling.  

 

Denna studie fokuserar enbart på de positiva aspekterna som högläsning ger på elevers 

läsning. Det kan därför förekomma brister i resultatet eftersom det inte framkommit några 

negativa aspekter om högläsning i undervisning i de artiklar vi ansett vara relevanta för denna 

studie. Resultatet i litteraturstudien är enbart baserat på internationella artiklar och där med 

kan resultatet se annorlunda ut kopplat till svensk skolkontext. Vi har ingen god kännedom 

om strukturen i internationella skolsystem, det kan skilja sig i betygsystem, hemläxor, vid 

vilken ålder elever får börja skolan, etc. Vi kan därför enbart göra tolkningar om hur 

resultatet skulle kunna passa in på det svenska skolsystemet. Vi ser dock inga svårigheter 

eller begränsningar med att involvera högläsning ännu mer i dagens undervisning, utan som 

en tillgång och ett verktyg för lärare att använda i det ständigt fortgående arbetet med att 

stötta elever i deras utveckling till att bli goda läsare.  

6.2 Förslag på vidare forskning   

 
Eftersom vi enbart har kommit i kontakt med internationella artiklar som överensstämmer 

med vårt forskningsintresse anser vi att vidare forskning bör undersöka hur högläsning 

används i det svenska skolsystemet. Då artiklarna i denna litteraturstudie främst är baserade 

på elever och lärare i amerikanska skolor tycker vi att det skulle vara intressant att jämföra 

hur ovan nämnda resultat stämmer in på den svenska skolan. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att undersöka hur högläsning påverkar elevers kunskap inom alla ämnen, hur den 

kan påverka elevers kunskapsutveckling inom andra aspekter än ordförråd, läsförståelse och 

motivation.  

6.3 Metoddiskussion  

 
I metoddelen beskrivs hur tillvägagångssättet vid insamling av artiklar gick till. Denna 

urvalsprocess kan ha medfört att artiklar som passar in på vårt forskningsintresse uteslutits på 



 33 

grund av litteraturstudiens krav, det vill säga ålder på eleverna, om artiklarna var peer 

reviewed samt vilket årtal artiklarna publicerats. Urvalsprocessen kan även ha påverkats av 

vår användning av specifika databaser och sökord. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar 

uteslutits då databaser enbart visar resultat som är väsentliga för de sökord vi valt att 

använda.  

 

De svårigheter vi stött på när vi sökte efter relevanta artiklar till denna litteraturstudie var till 

en början passande sökord för vårt forskningsintresse. Efter att ha fått en föreläsning om 

databassökning ökade våra kunskaper om hur vi skulle gå till väga när vi sökte artiklar. En 

annan svårighet som vi tror kan ha uteslutit relevanta artiklar är brist på tid. Eftersom det är 

första gången vi skriver ett examensarbete kan det ha begränsat vår kapacitet till att hitta bra 

och relevanta artiklar på den tidsangivelsen vi fått. Artiklarna som använts i denna studie är 

enbart internationella och skrivna på engelska eftersom vi inte hittade några svenska artiklar 

som stämde överens med vårt forskningsintresse. Vi tror att det kan bero på att det inte finns 

tillräckligt med svensk forskning inom detta område. Då engelska inte är vårt modersmål kan 

tolkningsfel ha gjorts. När vi stött på svårigheter med att tolka artiklarna har vi tillsammans 

diskuterat dessa svårigheter samt tagit hjälp av lexikon för att översätta innehållet.   

 

Trots dessa svårigheter och att vi valt att fokusera på de positiva aspekterna som högläsning 

ger, ser vi resultatet i denna litteraturstudie som trovärdigt. Flera artiklar har kommit fram till 

liknande slutsatser, det vill säga att deras resultat är samstämmande. Denna samstämmighet 

styrker vårt forskningsintresse, det vill säga att högläsning påverkar elevers läsning.  
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Bilaga 1: Självvärdering 
 
Vi har lagt ner lika mycket tid och engagemang vid framställningen av denna litteraturstudie. 

Artikelsökningarna gjorde vi tillsammans. Vi delade sedan upp de artiklar vi tyckte lät 

intressanta och läste på egen hand. Efter att ha läst några artiklar var, sammanställde vi 

samtliga artiklar i ett gemensamt google-drive dokument för att kunna återberätta vår 

tolkning av de artiklar vi läst och tillsammans diskutera varandras sammanfattningar. De 

artiklar vi ansåg som svårtolkade hjälptes vi åt med. Därefter delade vi in artiklarna i 

områden utifrån liknande innehåll eller resultat, områden som sedan kom att bli grunden för 

denna litteraturstudies resultatavsnitt. Vi valde även att skriva arbetet i ett google-drive 

dokument, för att tillsammans kunna bearbeta och skriva arbetet och för att hela tiden kunna 

få en helhetsbild av vad vi hittills producerat. Hela litteraturstudien har där med framställts av 

oss båda då vi tillsammans har hjälpts åt att skapa, bearbeta och förbättra samtliga delar i 

studien. Slutligen har vi läst och bearbetat alla de artiklar som inkluderats i denna studie, 

främst de artiklar vi inte själva har läst utan enbart kommit i kontakt med genom varandras 

sammanfattningar. Vi har var och en läst igenom det färdiga resultatet, diskuterade fel eller 

oklarheter och finjusterade arbetet tillsammans. 

 

 


