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Sammanfattning Elevers språkutveckling är viktig för att de ska kunna bli goda 

samhällsmedborgare. Läraren i dagens klassrum har i uppgift att 

inkludera den skönlitterära genren i undervisningen. Elevers resultat har 

försämrats inom ämnet svenska. Syftet med denna kunskapsöversikt är 

att synliggöra vad forskning säger om högläsningens betydelse för 

elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. Mer specifikt ska följande 

frågeställning besvaras: 

Vad säger tidigare forskning om hur lärares högläsning av 

skönlitterära böcker kan utveckla elevers språkutveckling i F-3?  

För att besvara frågeställningen har vi systematiskt tagit fram, analyserat 

och sammanställt nio vetenskapliga studier och tre 

forskningssammanställningar som handlat om hur lärare använder sig av 

högläsning och vilken form av språkutveckling som uppmärksammats 

hos eleverna. Resultatet visar att högläsning kan användas genom 

interaktiv högläsning, diskussion, repetition och planering i syfte att 

utveckla elevers språkutveckling. Resultatet är inte generaliseringsbart 

då en del av studierna genomförts över en kort tid och med en liten 

population. Studierna har även genomförts utanför Sveriges gränser och 

har därför inte tagit hänsyn till vad lärare i Sverige måste genomföra 

utifrån läroplanen. Detta leder oss till lämplig fortsatt forskning som kan 

vara att göra liknande studier i Sverige. Lärare kan använda denna 

kunskapsöversikt för att förstå hur viktig högläsningen är och för att ta 

del av de olika sätten att ta sig an högläsning på i sin undervisning.        

Nyckelord Högläsning, skönlitteratur, språkutveckling, svenska. 
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Förord 
För oss var valet att skriva om något inom ämnet svenska självklart. Vi har båda två ett stort 

intresse för hur vi i vår framtida lärarroll kan bidra med så bra undervisning som möjligt för att 

elevers språkutveckling ska underlättas. Under vår utbildning har det talats mycket om 

högläsningens betydelse för just elevers språkutveckling. Samtidigt är detta något som vi 

upplevt att lärare på våra övningsskolor inte prioriterat i sin undervisning. Detta är därför något 

som vi vill fördjupa oss i då vi vill synliggöra högläsningens betydelse för oss själva och för 

våra framtida kollegor.  

	
Genom vårt skrivande har vi båda två varit aktiva i hela arbetet. Vi har däremot delat upp 

ansvarsområdena utifrån våra styrkor. Emma har organiserat sökningarna för att få fram 

källorna som vi utgått från i vårt arbete medans Cornelia har varit den som producerat text. Vi 

har tillsammans strukturerat arbetet för att underlätta för våra läsare och kontinuerligt justerat 

och bearbetat texten. 	
 

Vi vill tacka våra handledare och opponenter som har guidat oss fram i arbetet.  

	
Halmstad den 7 juni 2019	
Cornelia Svensson och Emma Andersson



 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ................................................................................................................... 1 

1. 1. Skollagen och läroplanen ................................................................................................. 1 

1. 2. Språkutvecklingens betydelse för elever ............................................................................ 1 

1. 3. Samspelet mellan lärares högläsning och elevers språkutveckling ....................................... 2 

1. 4. Elevers språkliga resultat ................................................................................................. 2 

1. 5. Problemområde ............................................................................................................... 3 

1. 6. Syfte och frågeställning .................................................................................................... 3 

1. 7. Centrala begrepp ............................................................................................................ 3 

2. Metod .......................................................................................................................... 4 

2. 1. Urval .............................................................................................................................. 4 

2. 2. Inklusionskriterier ............................................................................................................ 4 

2. 3. Exklusionskriterier ........................................................................................................... 5 

2. 4. Insamlandet .................................................................................................................... 5 

2. 5. Systematiska sökningar .................................................................................................... 5 

2. 6. Manuella sökningar ......................................................................................................... 7 

2. 7. Analysmetod ................................................................................................................... 7 

3. Resultat ...................................................................................................................... 9 

3. 1. Interaktiv högläsning kan leda till språkutveckling ............................................................. 9 

3. 2. Diskussion utifrån högläsningen kan leda till språkutveckling ........................................... 10 

3. 3. Lärarens repetition inom högläsning kan leda till språkutveckling ..................................... 12 

3. 4. Lärarens planerade högläsning kan leda till språkutveckling ............................................. 13 

3. 5. Sammanfattning ............................................................................................................ 14 

4. Diskussion ............................................................................................................... 15 

4. 1. Metoddiskussion ............................................................................................................ 15 

4. 1. 1. Svårigheter med sökord, sökstrategi och urval ............................................................. 15 

4. 1. 2. Svårigheten med att kategorisera källornas resultat ..................................................... 17 

4. 2. Resultatdiskussion ......................................................................................................... 17 

4. 2. 1. Källornas omfattning ................................................................................................. 17 



 

4. 2. 2. Elevers koppling till högläsningens diskussioner ........................................................... 18 

4. 2. 3. Diskussionens ledare ................................................................................................. 18 

4. 2. 4. Högläsningens upplägg .............................................................................................. 18 

4. 2. 5. Att leva sig in i högläsningen ...................................................................................... 19 

4. 2. 6. Problematiken kring läroplanen .................................................................................. 19 

5. Slutsats och implikationer .................................................................................. 20 

5. 1. Vidare forskning ............................................................................................................ 20 

6. Referenser ............................................................................................................... 21 

6. 1. Källmaterial .................................................................................................................. 21 

6. 2. Referenser .................................................................................................................... 22 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

                                                                                                     	
	
	
	
	
	
	
	



 1 

1. Bakgrund 

Vi har valt att skriva om högläsning som berör årskurserna F-3 på grund av att vi upplever att 

kunskapen vi får från vår utbildning inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det talas 

mycket om allt positivt som högläsning bidrar med. Trots detta är högläsning något som vi 

upplever inte prioriteras i skolverksamheten eller som planeras på samma sätt som övrig 

undervisning. Om högläsningen har goda effekter är en undran varför vi ser så lite av det ute i 

verksamheten. Lärares användning av högläsning upplever vi har många olika syften. Under 

denna rubrik kommer den förförståelse som vi besitter gällande högläsning av skönlitterära 

böcker att redovisas och styrkas med hjälp av litteratur, forskning och styrdokument. Utifrån 

detta kommer sedan ett problemområde att presenteras. Problemområdet kommer leda fram till 

ett syfte som i sin tur mynnar ut i vår frågeställning. De centrala begreppen för detta arbetet 

kommer lyftas fram och förklaras då vi vill säkerhetsställa att läsarna har samma förståelse om 

begreppen som vi.  

	
1. 1. Skollagen och läroplanen 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) nämns inte 

högläsning däremot skrivs det att eleverna ska få möta berättande texter bland annat i form av 

skönlitterära sagor (Skolverket 2011/rev.2018). Genom att läraren använder sig av högläsning 

i sin undervisning får eleverna möjlighet till att möta just denna genren. När läraren högläser 

får eleverna också en upplevelse av hur ord och uttal kan påverka hur omgivningen uppfattar 

en text. Att röstläge och ords nyanser påverkar hur textinnehållet upplevs är något som eleverna 

ska bekanta sig med enligt Lgr11 (Skolverket 2011/rev.2018). Därför är det viktigt att läraren 

modellerar detta för eleverna vid sin egen högläsning. Svensson (2009) lyfter en annan stor 

betydelse av högläsningen i skolan som är att den är viktig att hålla kvar eftersom det finns 

elever som inte får möta högläsningen i sin hemmiljö. Även Körling (2012) menar att 

högläsningen är en viktig del av undervisningen på grund av att den även bidrar till gemenskap. 	
Skollagen (2010:800, kap 10 §2) skriver att läraren ska forma undervisningen så att den bidrar 

till utveckling hos eleven. Språket är en del av det som eleven ska ges möjlighet att utveckla. I 

Lgr11 (Skolverket 2011/rev.2018) förstärks detta genom att betona språket som människans 

verktyg för att kunna kommunicera, tänka och lära. Språket är ett av flera sätt att kommunicera 

på och utan ett språk blir det svårt att klara sig i samhället (Svensson, 2009).  

	
1. 2. Språkutvecklingens betydelse för elever 
Westlund (2009) skriver i sin bok att förskollärarna redan från start borde ha siktet inställt på 

att eleverna ska klara målen för årskurs 3. Med detta menar hon att elevers språkutveckling 

därför ska prioriteras redan vid skolstart. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011/rev.2018) är det 

värdefullt för eleverna att ha en god variation i sitt språk för att kunna medverka i samhället 

och få en fördjupad kunskap om samhället. Det är skolans ansvar att eleverna utvecklar de 

kunskaper som leder till att de blir goda samhällsmedborgare. En av dessa kunskaper är språket.  
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1. 3. Samspelet mellan lärares högläsning och elevers språkutveckling 
Fox (2001) skriver i sin bok om hur viktig högläsningen är. Hon menar att den dagen barnet 

föds är den dagen som barnet behöver ha någon som läser högt för den. Genom att ha högläsning 

för eleverna tar lärarna ansvar för deras språkutveckling (Körling, 2012). Elevers 

språkutveckling påverkas av hur mycket språk de får möjlighet att uppleva och vilken kvalité 

språket innehåller (Eriksen Hagtvet, 2004). Hur läsaren läser, i detta fallet läraren, har därför 

betydelse för hur mycket nya språkkunskaper som eleven tar till sig. Enligt forskaren Kerry-

Moran (2016) får eleverna en minskad läsupplevelse om lärarens läsning inte är god och 

tilltalande. Med detta menar hon att högläsningen bidrar med mindre kunskap till eleven om 

inte läraren läser med inlevelse och ändrar tonläge efterhand som textens betoning ändras.  

	
Westlund (2009) skriver att om högläsning ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg 

bör den kunna kopplas till elevens egen erfarenhet. Eleven bör alltså kunna relatera till den 

skönlitterära textens innehåll i form av till exempel känslor. Vidare skriver hon att högläsningen 

ska bidra till ny erfarenhet. Att koppla undervisningen, högläsningen i detta fall till elevers egen 

erfarenhet är en av lärarens arbetsuppgifter enligt Lgr11 (Skolverket, 2011/rev.2018). Vidare 

skrivs det i Lgr11 att läraren ska utgå från elevernas tidigare kunskaper och utifrån det 

individanpassa undervisningen. Eleverna ska också få stöttning i sin språkutveckling för att 

kommunikationsutvecklingen ska underlättas. Detta är viktigt att läraren har med vid 

planeringen av sin högläsning eftersom högläsningen ska kunna kopplas till just elevers egna 

erfarenheter som beskrivits ovan.  

 	
1. 4. Elevers språkliga resultat 
Vad det gäller elevers resultat från nationella proven har Rådet för främjande av kommunala 

analyser (2019) en sökmöjlighet i Kolada där det kan göras en specifik sökning för att få fram 

en sammanställning av en specifik årskurs provresultat.  Resultatet presenterar hur stor del i 

procent som deltagit och skrivit godkänt resultat på alla delprov i ämnet svenska. I årskurs 3 

har en sammanställning gjorts på de tre senaste åren. På dessa tre åren kan det utifrån 

sammanställningen utläsas att en försämring skett. 2016 är första året som sammanställdes. Då 

var det 80 procent av antalet deltagande på provet som skrev ett godkänt betyg på alla delprov. 

År 2017 var det 79 procent som skrev ett godkänt betyg och år 2018 var det 76 procent som 

skrev ett godkänt betyg utifrån alla som deltagit på nationella provet i årskurs 3. Det är ingen 

drastisk försämring men det är dock en försämring och därmed ingen ökning.  

	
En annan undersökning som sammanställt elevers resultat är PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study). Det är en undersökning som elever i årskurs 4 deltar i. 

Undersökningen visar att resultaten i läsförståelse har förbättrats. Dock är inte Sveriges resultat 

uppe på samma nivå som år 2001, som var det år då Sverige haft sitt högsta resultat. I en rapport 

från Skolverket (2017) har resultaten från PIRLS 2016 blivit sammanställda. Resultaten från 

2001 och 2016 har sedan jämförts och skillnaden mellan åren är inte betydelsefull då det skiljer 

sig marginellt i antal poäng. Vad som är anmärkningsvärt är att trots förbättrat resultat i antal 

poäng, är Sverige i en lägre ranking än övriga länder som deltog år 2001. Detta synliggör att 

Sverige inte utvecklats i takt med övriga länder gällande läsförståelse. Westlund (2017) lyfter i 
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sin bok att ju bättre ordförståelse en elev har desto enklare blir läsförståelsen för den eleven. 

Hon menar också att läraren ska arbeta med ord i samband med högläsningen för att ge eleverna 

en djupare ordförståelse.Vuxnas högläsning har minskat i skolsammanhang och detta är 

problematiskt (Körling, 2012). Kåreland (2001) fastställer att bokens utrymme överlag är 

osäkert i samhället och att människor idag läser mindre än förr. Läsförmågan hos barn och 

ungdomar har försämrats under 2000-talet och allt färre elever går ut skolan med godkända 

betyg (Körling, 2012). Detta stämmer överens med resultaten som presenterats ovan.  

	
1. 5. Problemområde 
Som det framgår från argumenten ovan är språket ett av våra viktigaste verktyg för att klara oss 

genom livet (Skolverket, 2011/rev.2018). Både Eriksen Hagtvet (2004) och Kerry-Moran 

(2016) är överens om att lärarens läsning påverkar vad högläsningen bidrar med till eleven. 

Vidare skriver de att kvalitén i sin tur påverkar hur mycket ny språkkunskap eleven tar med sig 

från högläsningen. Författarna som presenterats i bakgrund menar att både högläsning och 

språkutveckling är viktigt för eleverna. Vad författarna också menar är att högläsningen och 

språkutvecklingen kan samspela med varandra. Ett exempel på detta är Körlings (2012) 

betoning av att lärare tar ansvar för elevers språkutveckling när de använder sig av högläsning. 

Utifrån vad som skrivits ovan framkommer det att det som högläsning kan bidrar med kan vara 

det som elever idag presterar sämre på både enligt resultaten från PIRLS och nationella proven. 

Vårt problemområde mynnar därför ut i att högläsningen har minskat i skolsammanhang som i 

sin tur kan ligga till grund för elevers språkutveckling och de försämrade resultaten från PIRLS 

och nationella proven.  

	
1. 6. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra vad forskning säger om högläsningens 

betydelse för elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. För att förtydliga vårt avgränsade 

område har vi följande frågeställning:	
Vad säger tidigare forskning om hur lärares högläsning av skönlitterära böcker kan 

utveckla elevers språkutveckling i F-3?  

	
1. 7. Centrala begrepp 
I vår kunskapsöversikt är högläsning ett centralt begrepp. Forskaren Johnston (2016) definierar 

högläsning som att en lärare läser högt för barn. Vidare beskriver hon högläsning med att 

läsaren kan läsa med förändring av ton, takt, volym och lägga till frågor och kommentarer för 

att läsningen ska levas ut. 

	
Ett annat centralt begrepp som vi använder oss av är språkutveckling. Med språkutveckling 

menas att en individ utvecklar någon typ av kunskap inom modersmålet. Exempel på detta är 

läsförståelse, ordförståelse, ordförråd och talspråk (Sallinen, Paqvalén & Harju-Luukkainen, 

2012).  
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Skönlitteratur är ett centralt begrepp som används genomgående i vår kunskapsöversikt. 

Skönlitteratur beskrivs enligt Pihlgren (2017, s. 5–6) som både trovärdiga och påhittade 

berättelser. Skönlitteratur kan se ut på olika sätt. Romaner, noveller, sagor och bilderböcker är 

alla områden inom skönlitteraturens genrer.	

2. Metod 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för att välja ut de artiklar som använts i denna 

kunskapsöversikt. Vi har valt att förtydliga våra sökningar med hjälp av tabeller. De olika 

sökmetoderna som använts kommer även förklaras och motiveras med hjälp av text. 

Inledningsvis redovisas urvalet där underrubrikerna är inklusions- och exklusionskriterier som 

även dessa förtydligas med hjälp av en tabell. Därefter redovisas hur datainsamlingen har gjorts 

och avslutningsvis redovisas analysmetoden. 

	
2. 1. Urval 
De två tabellerna nedan presenterar vilka inklusions- och exklusionskriterier som vi haft vid 

urvalet för artiklar till kunskapsöversikten. Innan urvalet arbetades inklusionskriterierna fram 

eftersom dessa behövdes redan vid start för att insamlandet av data skulle kunna genomföras. 

Exklusionskriterierna växte fram under tiden abstrakten lästes på grund av artiklar som inte föll 

inom ramen för alla våra inklusionskriterier. När genomförandet av söksträngarna och sökorden 

skedde gjordes en begränsning genom att endast välja artiklar som är “peer reviewed”. Detta 

för att säkerhetsställa att artiklarna genomgått en vetenskaplig granskning innan de publicerats.  

	
2. 2. Inklusionskriterier 
Tabell 1. Inklusionskriterier samt resonemang.	
Inklusion  Resonemang  

De artiklar som vi valt att 
använda i vårt arbete berör 
årskurserna F-3 eller 
åldern 6–9.   

Vi begränsade oss till dessa årskurser och åldrar för att det sträcker sig 
inom ramen för lärarutbildningen mot årskurs F-3. 

Artiklarna ska handla om 
högläsning som utförs av 
lärare. 

Begränsningen har gjorts på grund av att det i framtiden kommer vara i 
skolverksamheten som vi kommer kunna utveckla elevers språk och inte 
i deras hem.                                                                   

Artiklarna ska gå att 
koppla till elevers 
språkutveckling. 

För att kunna besvara vår frågeställning behöver artiklarna ha kommit 
fram till om högläsning bidrar med språkutveckling eller inte. 

Böcker som lärare läser 
högt ska vara av genren 
skönlitteratur. 

Vi valde skönlitteratur eftersom vi ville koppla vår kunskapsöversikt till 
det centrala innehållet utifrån läroplanen. Högläsning i sig står inte med 
specifikt i läroplanen. Däremot står det att elever ska bekanta sig med 
skönlitterära böcker. 
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2. 3. Exklusionskriterier 
Tabell 2. Exklusionskriterier samt resonemang.	
Exklusion Resonemang 

Artiklar där högläsningen sker 
på ett annat språk än 
modersmålet.  

Definitionen av språkutveckling (se centrala begrepp) innebär att 
det handlar om en utveckling inom modersmålet. Vi kommer 
undervisa i de tidiga skolåren där fokus ligger på att först utvecklas 
inom modersmålet innan ett andra språk tillkommer.  

Artiklar där högläsningen sker 
för elever med diagnoser eller 
specifika språksvårigheter. 

Vår frågeställning är inte riktad mot någon specifik diagnos eller 
språksvårighet.  

Artiklar där högläsningen sker 
digitalt. 

Vi riktade in oss på den högläsning som sker med en bok i lärarens 
hand då vi intresserar oss av vad just den traditionella boken kan 
bidra med till eleverna. 

Artiklar som berör högläsning i 
mindre grupper.  

Vi har valt att fokusera på högläsningen som sker i helklass 
eftersom det är så de flesta lärarna är tvungna att arbeta idag på 
grund av resursbristen som många skolor har.   

 
2. 4. Insamlandet 
När datan samlats in har det gjorts utifrån två olika sökstrategier. De sökstrategier vi använt oss 

av är systematiska och manuella sökningar. Nedan kommer en redogörelse för hur vi gått 

tillväga vid användandet av de två olika sökstrategierna.  

	
2. 5. Systematiska sökningar 
Inledningsvis utfördes sökningarna efter artiklar via databaserna SwePub (swepub.kb.se) och 

ERIC (Education Resources Information Center (eric.ed.gov). SwePub användes för att finna 

artiklar skrivna av svenska forskare kopplade till vårt syfte och frågeställning. För att vidga 

sökningarna från det nationella fältet till det internationella användes databasen ERIC.  

	
Sökorden som användes vid sökningarna valdes utifrån att de skulle ha en koppling till vårt 

syfte och frågeställning. Orden som används och kombineras i olika söksträngar är följande: 

högläsning, read aloud, language development, storybook, teacher, effect on read aloud och 

school. Read aloud och högläsning har en koppling till vår frågeställning genom att båda 

sökorden syftar till att en person läser högt. Language development är kopplat till 

språkutveckling i frågeställningen. Storybook kopplas till frågeställningen genom att det är en 

typ av skönlitteratur i detta fall sagobok. Fiction som är den korrekta engelska översättningen 

av skönlitteratur valde vi att inte söka på eftersom en upptäckt från start var att storybook 

användes oftare som nyckelord än fiction. Teacher var ett av sökorden eftersom det fanns en 

koppling till frågeställningen genom att det är läraren som ska utföra högläsningen. Effect on 
read aloud användes på grund av att frågeställningen är att undersöka vad tidigare forskning 

säger om hur lärares högläsning av skönlitterära böcker kan utveckla elevers språkutveckling i 

F-3, det vill säga effekten av högläsning. Vi valde även att söka på school då vi med säkerhet 
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vill få träffar som utfördes i skolan. Varför vi vill säkerhetsställa att artiklarna är genomförda i 

skolan är på grund av våra inklusionskriterier (se tabell 1). 	
 

Vid flertal sökningar användes en trunkering (*) för att inte det specifika ordet skulle begränsa 

oss. Till exempel vid read aloud användes trunkering för att få med artiklar som innehåller 

reading, reads och alouds. Vid övriga ord användes trunkering för att få med själva ordet och 

ändelsen ‘s. 

	
Tabell 3. SwePub:	
Datum Sökord  Antal träffar Urval 1 Urval 2 

2019-04-17 högläsning 7 st 0 st 0 st* 

2019-05-19 read* aloud* 63 st 0 st 0 st* 

 

Efter att abstrakten var lästa på databasen SwePub som framkom vid söksträngarna 

“högläsning” och “read* aloud*” resulterade det i att inga källor stämde in på 

inklusionskriterierna. Inga källor togs därför med utifrån dessa söksträngar. Eftersom ingen 

källa var relevant för kunskapsöversikten vid sökningen “högläsning” och “read* aloud*” valde 

vi att inte söka vidare på databasen SwePub. Varför vi valde att inte söka vidare på SwePub var 

på grund av att vi vid detta tillfället redan läst alla källors abstrakt som berör högläsning som 

är det väsentliga för vårt syfte och frågeställning.Sammanfattningsvis finns det inga källor som 

är insamlade från SwePub. 	
 
Tabell 4. ERIC:	
Datum Sökord/söksträng Antal träffar Urval 1 Urval 2 

2019-05-19 read* aloud* 65 st 5 st 4 st* 

2019-05-19 read* aloud* AND storybook*  77 st 4 st 2 st* 

2019-05-19 read* aloud* AND teacher* AND school* 181 st 14 st 5 st*  

2019-05-19 effect* on read* aloud* AND teacher*  44 st 3 st 1 st*  

2019-05-19 read* aloud* AND language development 121 st 10 st 0 st* 

 

Som en inledning för sökningarna på ERIC valdes det att sökas på read* aloud* där det tack 

vare trunkeringarna dök upp artiklar som innehöll reading aloud, read alouds, reads aloud och 

read aloud. Efter den sökningen valdes det att söka vidare genom att kombinera olika sökord 

för att göra sökningarna smalare och inkludera fler källor till kunskapsöversikten. Vid varje 

söksträng användes funktionen i ERIC där en specificering av sökningen sker genom ämnesord. 

Funktionen som användes var “reading aloud to others” på grund av att det överensstämmer 

med definitionen av vad högläsning innebär. Vid “read* aloud*” användes även “teaching 
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methods” och “reading instruction” eftersom söksträngen annars blivit för bred. Varför just de 

ämnesorden användes var för att källorna ska beröra hur lärares högläsning av skönlitterära 

böcker kan utveckla elevers språkutveckling. Det vill säga hur olika metoder och instruktioner 

kan användas vid högläsningen för att utveckla elevers språkutveckling. 	
 

Samtliga träffar som dök upp vid de olika sökningarna har bearbetats genom att abstrakten 

lästes. Utifrån det som stod i abstrakten gjordes sedan ett första urval och enbart källorna som 

stämde in på samtliga inklusionskriterier sparades (se tabell 1). Vid varje söksträng fanns ett 

flertal källor som passade in på inklusionskriterierna (se tabell 1) men som inte gick att 

inkludera i kunskapsöversikten då de inte gick att komma åt fritt online. Alla källor som fanns 

kvar efter urval 1 lästes och ett andra urval gjordes. Varför ett andra urval skedde var med 

anledning av att det under läsningen av hela källorna dök upp ny information som inte framgått 

i abstrakten och som då gjorde att källorna inte stämde in på inklusionskriterierna (se tabell 1) 

längre. Sammanlagt är det insamlat tolv källor från databasen ERIC. 

	
Vid tillfällena där en och samma källa påträffades under mer än en söksträng inkluderades den 

källan vid första söksträngen. Därefter kom källan enbart med i urval 1 och valdes bort i urval 

2 på grund av att den redan blivit inkluderad (se tabell 4). För att se vilka källor och söksträngar 

det gäller se bilaga C.  

	
2. 6. Manuella sökningar 
De manuella sökningarna bestod av diskussioner med en kunnig person inom ämnet svenska 

där vi blivit rekommenderade att söka på Anna Karin Svensson och Eva Kristina Salameh. 

Dessa sökningar gav till början en träff på en doktorsavhandling som föll inom ramen för 

inklusionskriterierna (se tabell 1). Redan i början av doktorsavhandlingen framkom det att 

högläsningen skedde på elevernas andraspråk vilket ledde till att hela källan inte lästes då den 

inte kunde inkluderas. Vi gjorde även manuella sökningar genom att studera referenslistorna 

som fanns bland den litteratur och forskning som använts i vår bakgrund. Referenslistorna bland 

de utvalda källorna har även studerats. Detta gjorde vi för att se om det fanns någon källa att 

tillägga som kunde vara av intresse för vårt syfte och frågeställning. Källorna som var av 

intresse fanns redan med vid våra systematiska sökningar eller gick de inte att komma åt fritt 

på internet vilket resulterade i att inga källor kunde läggas till genom de manuella sökningarna. 	
	
2. 7. Analysmetod 
De tolv källorna som kvarstår efter våra urval kommer att analyseras i relation till att besvara 

frågeställningen: “Vad säger tidigare forskning om hur lärares högläsning av skönlitterära 

böcker kan utveckla elevers språkutveckling i F-3?”. Källorna som används i vår 

kunskapsöversikt har samlat in sin empiri genom bland annat observationer, etnografiska 

studier, semistrukturerade intervjuer, videoinspelningar, anteckningar och ljudinspelningar (se 

bilaga A). Totalt finns det nio studier och tre forskningsöversikter att analysera. Vid analysen 

av de tre forskningsöversikterna har enbart delar valts ut som forskaren själv skrivit för att 

säkerhetsställa att det hela tiden är primärkällan som vi refererat till. En av dessa tre källor har 

även en metod som gör att vi kan följa hur forskaren gått tillväga. 	
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Den analysmetod som vi använt oss av kallas för en innehållsanalys. Det innebär att vi först har 

läst källorna ytligt för att få en översikt om vad de handlar om. Därefter har vi djupläst artiklarna 

för att till slut komma fram till kategorier att dela in källorna i (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Kategorierna som används i kunskapsöversikten gjordes i koppling till vår 

frågeställning. Frågeställningen är ställd utifrån att ta reda på hur lärares högläsning av 

skönlitterära böcker kan bidra till elevers språkutveckling. På grund av detta valde vi att 

kategorisera utifrån vilket arbetssätt lärarna genomförde högläsningen på som framkom vid 

läsandet av källorna.  

	
För att underlätta kategoriseringen sammanställdes varje källas resultat för att på ett tydligare 

sätt synliggöra sambanden av arbetssätten i de olika källorna. Därefter färgkodades källornas 

resultat utifrån vilka samband som upptäcktes. Under analysen uppmärksammades det att det 

fanns två källor som kunde kopplas till både kategorin diskussion och repetition, vilket ledde 

till att källorna presenteras under båda kategorierna. En annan källa kunde kopplas till både 

interaktiv högläsning och diskussion, vilket även här innebär att den presenteras under båda 

kategorierna. När färgkodningen var klar sammanställdes kategorierna i en tabell (se bilaga B) 

för att det skulle bli tydligare för oss vid sammanställningen av vårt resultat. I tabell 5 

presenteras våra kategorier och hur många artiklar som ingår under respektive kategori.  

	
Tabell 5. Resultatkategorier, samt antal artiklar inom varje resultat.	
Kategorier Antal artiklar 

Interaktiv högläsning 3 

Diskussion 7 

Repetition 3 

Planera högläsning 2 

 

Som det kan utläsas ur tabell 5 har det tillkommit ett begrepp som vi anser kräver en förklaring. 

Begreppet är interaktiv högläsning och definieras enligt Smolkin och Donovan (2002) att 

läraren är involverad i diskussionen som blir kring högläsningsboken med eleverna och inte 

överlåta ansvaret till eleverna att diskutera fritt. Källorna som är under kategorin interaktiv 

högläsning handlar alla om ett samspel mellan lärare och elever i ett samtal utifrån boken som 

blir högläst. Under kategorin diskussion berör källorna någon form av diskussion som antingen 

ger mer utrymme åt läraren eller eleverna. Källorna som hamnat under kategorin repetition 

berör någon form av repetition som utförs av läraren vid högläsningen. Under kategorin planera 

högläsning finns källor som handlar om att läraren har planerat högläsningen innan den utförts.  	
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3. Resultat 
Under denna rubrik kommer en presentation av vad källorna i vår kunskapsöversikt kommit 

fram till i sina resultat. Källornas urval och metoder kommer redovisas samt likheter och 

skillnader i källornas resultat. Utifrån våra analyskategorier (se tabell 5) har underrubriker till 

resultatet bearbetats fram i syfte att på ett tydligt sätt strukturera upp källornas resultat i relation 

till vårt syfte och frågeställning. Underrubrikerna har arbetats fram utifrån resultatkategorierna 

(se tabell 5) och är följande: “Interaktiv högläsning kan leda till språkutveckling”, “Diskussion 

utifrån högläsningen kan leda till språkutveckling”, “Lärarens repetition inom högläsning kan 

leda till språkutveckling” och “Lärarens planerade högläsning kan leda till språkutveckling”. 

	
3. 1. Interaktiv högläsning kan leda till språkutveckling 
Pegg och Bartelheim (2011) genomförde en studie på 21 elever i årskurs 1 där elevers 

tystläsning undersöktes utifrån den interaktiva högläsningen under två veckor. Det forskarna 

såg utifrån sina observationer som skett under samtliga tystläsningstillfällen var att elevernas 

tystläsning varade längre i slutet av dessa två veckor än vad den varade i början av studien. 

Eleverna har gått från att läsa i 9 minuter per gång till att läsa i 24 minuter per gång. I en 

etnografisk studie som genomfördes under nio månader i en förskoleklass där syftet var att 

undersöka hur läraren genomförde den interaktiva högläsningen och responsen som blev av den 

högläsningen, såg Wiseman (2011) också att elevernas tystläsning gynnades av lärarens 

användning av interaktiv högläsning. 

	
Pegg och Bartelheims (2011) resultat visar att det inte enbart är lärarna som ska ställa frågor 

under och efter högläsningen, utan även eleverna. Eleverna ska även samtala om tankarna som 

de har om boken. Wisemans (2011) studie tyder också på att det är bra om eleverna ställer 

frågor och kommenterar boken. Dock behöver dessa frågor och kommentarer bemötas av 

läraren och kopplas samman under tiden eller i slutet av högläsningen för att det ska leda till att 

eleverna får en ökad förståelse för den text som lästs. Christenson (2016) är en annan forskare 

som gjort en studie under fyra månader där syftet var att skapa en förståelse för den interaktiva 

högläsningen i förskoleklass. Studien baseras på 16 observationer och intervjuer av fyra lärare. 

Hennes resultat kan kopplas till Wisemans (2011) resultat eftersom även det visar att lärarna 

bemöter elevers frågor och kommentarer. Även detta resultat visar att lärarens bemötande leder 

till språkutveckling i form av ökad textförståelse (Christenson, 2016).   

	
Wisemans (2011) resultat tyder också på att det är en fördel för eleverna att prata om boken 

innan läraren börjat högläsa då det kan bidra med en förståelse. Då kan eleverna koppla sin 

grundläggande kunskap till deras förståelse som sker under läsningen. I studien visade det sig 

även att läraren ska utgå från vad eleverna redan kan och vet, för att det senare ska leda fram 

till en djupare mening av det som blivit läst. Enligt studien är detta en meningsfull aspekt för 

läraren att använda sig av när hen undervisar i interaktiv högläsning. En sista viktig aspekt i 

studiens resultat och som även Pegg och Bartelheims (2011) resultat visar är att när läraren 

genomför en interaktiv högläsning ska eleverna skapa mening genom diskussionerna som sker 



 10 

tillsammans och genom texten som läses. Läraren ska ses som en guide som leder eleverna till 

ett lärande (Wiseman, 2011).	
 

Sammanfattningsvis visar studierna att om lärarna använder sig av den interaktiva högläsningen 

i sin undervisning kan det bidra till elevers språkutveckling. Enligt både Pegg och Bartelheim 

(2011) och Wiseman (2011) leder den interaktiva högläsningen till att elevers tystläsning blir 

längre. Forskarnas resultat tyder på att utifrån den interaktiva högläsningen får eleverna en ökad 

textförståelse, vilket även Christenson (2016) instämmer på. 

	
3. 2. Diskussion utifrån högläsningen kan leda till språkutveckling 
Utifrån Silvermans (2007) observationer där 94 elever ingick och som skett i sex olika 

förskoleklasser under sex veckor var syftet att undersöka hur effekten av tre olika 

instruktionsmetoder bidrog till elevernas direkta ordlära. Lärarna i de olika klasserna fick olika 

metoder som de skulle ta sig an i sitt respektive klassrum. Utifrån hennes empiri visar det sig 

att elever som får ta del av högläsning genom att läraren skapar en diskussion där orden i texten 

kopplas till elevernas liv får ett större ordförråd. Vidare skriver forskaren att om läraren däremot 

kopplar orden i texten till elevernas erfarenheter blir resultatet sämre. Utifrån Silvermans (2007) 

resultat redovisas skillnaden mellan erfarenhet och liv genom att erfarenheter är något som 

eleverna har varit med om och liv är något som eleverna är med om just nu. I en etnografisk 

studie genomförd under ett år av Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp och Shih (2012), där 

fokus var att observera högläsningen visade det sig att lärarna även här skapar en diskussion 

för att koppla texten till elevernas liv. Trots att definitionen av liv är densamma är syftet med 

att koppla texten till elevernas liv annorlunda jämfört med studien ovan. Här vill läraren 

utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna genom att låta de fundera över sina ordval och sitt 

eget agerande i vardagen. Ett exempel är när läraren läser en bok som handlar om en person 

som stulit. Då skapar läraren en diskussion om det och låter eleverna koppla det till sitt eget liv. 

Dessa diskussioner bidrog enligt Worthy et al. (2012) till att elevernas talspråk förbättras. 

Kindle (2009) har genomfört observationer och intervjuer av fyra lågstadielärare under sex 

veckor där syftet var att studera lärarnas och elevernas interaktioner vid högläsningen. 

Resultatet visar att lärarna använde olika strategier för att öka elevers ordförråd under 

högläsningen. En strategi som visar sig är att läraren genomför instruktioner före eller efter 

högläsningen, där lärarna i de flesta fallen identifierat nyckelord i boken sedan tidigare. 

Nyckelorden är uttagna i syfte att lärarna anser att det är viktiga ord för eleverna att lära sig. I 

likhet med Worthys et al. (2012) och delar av Silvermans (2007) resultat skriver även Kindle 

(2009) att den definition som lärarna vill få fram av orden som diskuteras ska vara på en nivå 

som eleverna kan förstå.    

	
Kindle (2010) genomförde en studie i syfte att fånga fyra lärares dagliga högläsning i 

lågstadieklasser under sex veckor. Observationerna som även spelades in, ägde rum vid olika 

tillfällen under dagen för att säkerhetsställa att forskaren fått med olika 

högläsningsinstruktioner. I denna studie framgår det att lärarna utgår från boken i sina 

diskussioner och ställer frågor kopplade till elevers tidigare kunskaper men även utifrån elevers 

personliga erfarenheter. Kindle (2010) är alltså inte överens med Silverman (2007) om att 
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elevers resultat försämras om läraren kopplar texten till elevers erfarenheter. Skillnaden beror 

på att Kindle (2010) framställer i sitt resultat att det visar sig att lärarna oftast använder sig av 

detta före och efter högläsningen och att det visar sig vara effektivt för att öka elevernas 

ordförråd.  

	
Sipe (2000) har genomfört en kvalitativ studie genom observationer och anteckningar i en 

lågstadieskola med 26 elever som ägde rum under sju månader. Syftet var att synliggöra hur 

eleverna kan skapa tolkningar till texten och hur läraren väljer att arbeta. I studien kommer 

forskaren fram till att eleverna ifrågasätter huruvida berättelsen är sann eller inte genom att göra 

kopplingar till sina egna erfarenheter och liv via en diskussion. Kindles (2009, 2010) resultat 

visar också på att lärarna hjälper eleverna med att göra en koppling mellan ordet som läses och 

elevernas erfarenheter. Lärarna använder sig inte av det specifika ordet, utan ger exempel till 

eleverna så att de istället ska kunna koppla det till något de hört, sett eller varit med om.    

	
I Worthys et al. (2012) studie framgår det även att läraren använder sig av högläsningen för att 

diskutera och reflektera över ord och fraser. Det visar sig att läraren ofta använder sig av 

diskussioner efter att boken blivit läst. Vid diskussionerna låter läraren eleverna leda samtalet 

om innehållet i boken och läraren själv finns där som en deltagare och inte som en ledare av 

samtalet. Läraren går däremot in och stöttar när hen känner att eleverna behöver få en förståelse 

för texten. I Kindles (2010) studie är det läraren som leder diskussionen istället för eleverna 

som i studien ovan, genom att ställa frågor till texten. I både Worthys et al. (2012) och Kindles 

(2010) studie ges eleverna mycket talutrymme. Skillnaden i resultaten är dock att i Worthys et 

al. (2012) leder eleverna samtalet medan i Kindle (2010) är det läraren som leder samtalet 

genom frågor som däremot eleverna ger svar på. I Kindles (2010) studie använder sig även 

läraren av att skriva upp ord som hen vill synliggöra från texten i boken på tavlan. Vid sidan 

om orden som skrivits upp på tavlan skrivs elevernas uppfattning om ordet upp. Lärarna ger 

eleverna definitionen av ordet genom att ge dem mycket information om det. Genom att ställa 

frågor till eleverna och även synliggöra orden på tavlan och i sin tur förtydliga dem leder till att 

eleverna får en bättre ordförståelse (Kindles, 2010). 

	
En annan forskare som hävdar att eleverna behöver en diskussion baserat på högläsningen är 

Scharlach (2008). Studien är genomförd under fem månader med fem lärare och 81 elever som 

slumpmässigt blivit utvalda att delta i studien. I början av studien genomförde eleverna ett test 

för att mäta läsförståelsen och deras användning av förståelsestrategier. Samma test utfördes av 

eleverna efter 5 månader för att jämföra de tidigare resultaten. En del lärare genomför sin 

vanliga högläsning, som enbart innebär att läraren läser och eleverna lyssnar. Resterande lärare 

genomför högläsningen utifrån modellen START (Students and Teachers Actively Reading 

Text). START innebär att lärarna startar en diskussion där läraren modellerar och stöttar 

eleverna genom att använda sig av strategier före, under och efter högläsningen som ska bidra 

till förståelse hos eleverna. Resultatet visar att eleverna som får högläsningen utifrån START 

har en bättre läsförståelse jämfört med de övriga eleverna. Lärarna i studien som använder 

START anser att deras elever är mer engagerade och exalterade under högläsningen och får en 

bättre läsförståelse vid sin egen tystläsning. Sipes (2000) resultat tyder dock på att 

diskussionerna som sker under den skönlitterära berättelsen ska ledas av eleverna själva. Detta 
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sker genom att de delger vad de tror kommer hända senare i berättelsen och delger varandra 

sina tolkningar av händelser för att sedan bemöta varandras resonemang och åsikter. Dessa 

diskussioner leder till att eleverna utvecklar sitt talspråk.   

	
Kindles (2009, 2010) observationer tyder på att lärarna använder sig av mer än bara en strategi 

åt gången vid diskussioner före, under och efter högläsningen. Den strategi som flest lärare 

använder sig av är att ha en diskussion där läraren ställer frågor till eleverna om orden i texten. 

En annan strategi som togs in vid högläsningen var att lärarna använde sig av sitt röstläge, 

kroppsspråk samt gjorde effekter för att förstärka ett ord i texten. Varför lärarna gör detta är för 

att ge eleverna en visuell koppling till betydelsen av ordet och det visar sig ha en god effekt på 

deras förståelse av texten i helhet. Detta är något som Christenson (2016) också kommer fram 

till i sitt resultat. När lärarna använder sig av sin röst genom att ändra tonläge, fart och volym 

vid olika karaktärer och händelser i texten bidrar det till att eleverna lättare förstår vad som 

händer i den. 

	
Sammanfattningsvis visar studierna ovan att flera lärare arbetar med diskussion utifrån sin 

högläsning men på olika sätt. Silvermans (2007) och Kindles (2009, 2010) studier resulterar i 

att genom att föra en diskussion vid högläsningen ökar elevers ordförråd. Däremot visar Sipes 

(2000) studie att diskussionen bidrar till att elevers textförståelse ökar. Worthys et al. (2012) 

och Sipes (2000) resultat skiljer sig från övriga eftersom det visar att diskussionen leder till att 

elever utvecklar sin muntliga kommunikation. Även Scharlachs (2008) resultat skiljer sig från 

övriga studier eftersom diskussionen vid högläsningen då istället bidrar till en ökad läsförståelse 

när elever själva läser. Högläsningen kan alltså bidra till elevers språkutveckling om en 

diskussion skapas utifrån högläsningen med eleverna.  

	
3. 3. Lärarens repetition inom högläsning kan leda till språkutveckling 
Fox (2013) har gjort en sammanställning av vad sex lärare tyckte om högläsningen i skolan. 

Syftet med sammanställningen var att samla in data på varför högläsningen ska genomföras och 

behållas i klassrummen. I hennes sammanställning visar det sig att lärare som bryter mitt i 

boken förstör både upplevelsen, språket och grammatiken för eleverna. Utifrån sin författarroll 

berättar hon även att under framställningen av barnböcker tänker hon att boken ska läsas i en 

följd, utan avbrott. Istället för att göra avbrott i boken visar hennes sammanställning att lärare 

ska läsa samma bok flera gånger om för att repetera. På så sätt får eleverna höra orden i texten 

flera gånger. En av strategierna i Kindles (2009) studie visar att lärare som högläst för elever 

utifrån en bilderbok agerade på det sätt som skrivs fram i Foxs (2013) sammanställning. Lärarna 

i Kindles (2009) studie läser boken utan avbrott. Under tiden lärarna läser pekar de på objekt 

som finns i klassrummet som finns med i texten. På det sättet får eleverna en visuell bild som 

de kan koppla orden i texten till. Även resultatet i Kindles (2010) andra studie visar att lärarna 

använder sig av strategin som nämns ovan, nämligen att de pekar på objekt i klassrummet under 

tiden högläsningen äger rum.   

	
En annan strategi som visar sig i Kindles (2009) studie är att lärare ställer frågor till texten 

under tiden de högläser för eleverna och att det är frågorna som repeteras. Denna strategi säger 
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emot Foxs (2013) sammanställning då den visar att lärarna ställer frågor om boken och på så 

sätt gör avbrott under högläsningen. Både Kindle (2009) och Fox (2013) menar dock att 

repetition är bra för eleverna men att den utförs på olika sätt. Varför Kindle (2009) menar att 

lärare ska ställa samma frågor om och om igen är för att elever då får med sig rätt uttal på det 

nya ordet och att läraren får en bild över vilken förförståelse elever har för vad ordet betyder. 

Resultatet i Kindles (2010) andra studie visar även den att lärare ska ställa frågor om texten, 

samt upprepa frågorna för att eleverna ska få rätt uttal. I denna studien visar det sig även vara 

bra att upprepa frågorna under tiden läraren högläser för att elever då får tid på sig att tänka ut 

ett svar. 	
 

Kindles (2009, 2010) två studier visar även att lärarna arbetar med repetition på ytterligare ett 

sätt än vad som nämnts ovan. Lärarna läser om en mening i boken, men när de läser meningen 

för andra gången byter de ut ett ord till dess synonym. Genom att arbeta med repetition och 

byta ut ord mot dess synonymer stärks elevers förståelse av ordets betydelse. Även detta säger 

emot vad Foxs (2013) sammanställning visar, nämligen att när läraren läser högt ska hen inte 

göra avbrott i boken. 

	
Sammanfattningsvis visar resultaten i studierna ovan att repetition under högläsningen är bra 

för elever. Elevers språkutveckling utvecklas genom att repetition bidrar med ordförståelse, 

grammatik, synonymer och visuella bilder att koppla till nya ord. Studierna skiljer sig dock åt 

på så sätt att Foxs (2013) sammanställning visar att inga avbrott under högläsningen ska ske, 

utan repetitionen är att läraren ska läsa samma bok flera gånger om. Kindles (2009, 2010) 

resultat visar dock att avbrott ska göras under högläsningen i form av att ställa frågor som 

repeteras eller meningar som ska läsas om. 

	
3. 4. Lärarens planerade högläsning kan leda till språkutveckling 
Barclays (2009) metastudie syftar till att synliggöra hur lärare kan förlänga högläsningen utifrån 

bilderböcker genom att förse eleverna med de grundläggande läsinstruktionerna. Ett av 

arbetssätten som en lärare kan använda sig av är att noga planera högläsningen och inte bara 

genomföra den. Den noggrant planerade högläsningen bidrar med att lärare kan hjälpa sina 

elever att bygga upp kunskaper om alfabetet och den fonologiska medvetenheten. Denna 

kunskap bidrar till att elever får en stark grund att stå på för deras ordförståelse. Stahl (2014) 

har gjort en metastudie där syftet var att synliggöra hur lärare kan utforma undervisningen kring 

textförståelse. Delar av hennes resultat har likheter med Barclay (2009) gällande planering. 

Stahl (2014) kommer också fram till att läraren måste planera högläsningen noggrant innan den 

sker. Metastudiens resultat visar att om läraren genomför en noggrann planering genom att läsa 

boken innan och analysera den utifrån vad hen tror eleverna kan och inte, samt skriva ner frågor 

som ska ställas till texten leder det till att eleverna får en ökad textförståelse. Det leder även till 

att eleverna utvecklar ett tänkande på en hög nivå. Dessa frågor menar Stahl (2014) kan 

antecknas och tas med till högläsningstillfället för att säkerhetsställa att de välplanerade 

frågorna inte formuleras om i stunden och då blir mindre välplanerade.   
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Barclays (2009) metastudie visar att om lärare planerar utifrån en metod som heter DL-TA 

(Directed Listening-Thinking Activity) kommer ett fokus automatiskt att hamna på elevers 

textförståelse, vilket i sin tur leder till att de utvecklas. DL-TA handlar huvudsakligen om att 

förutspå vad texten kommer handla om. I hennes metastudie presenteras även en annan metod 

som består av fyra steg. Dessa steg behandlar hur läraren kan ta sig an nya ord i en text så att 

eleverna skapar en förståelse och kommer ihåg de nya orden. Ett av stegen i metoden är att 

läraren ska ge exempel och associationer till de nya orden. Stahl (2014) skriver också i sin 

metastudie att läraren måste hjälpa eleverna med exempel för att nya ord ska få en mening. 

Resultatet av metastudien visar även att elever är så pass unga att de inte själv kan ta till sig 

kunskaperna. Som lärare måste det ske en stöttning för att eleverna ska få en förståelse för 

orden. 	
 

Sammanfattningsvis har studierna kommit fram till att om lärare planerar sin högläsning 

kommer det bidra till elevers språkutveckling. Stahl (2014) menar att en planerad högläsning 

leder till textförståelse. Barclay (2009) däremot menar att en planerad högläsning leder till 

ordförståelse, alfabetisk och fonologisk medvetenhet. Textförståelse, ordförståelse, alfabetisk 

och fonologisk medvetenhet är alla olika delar som ingår i språkutveckling.  

	
3. 5. Sammanfattning 
Kunskapsöversikten har syftat till att svara på vår frågeställning: “Vad säger tidigare forskning 

om hur lärares högläsning av skönlitterära böcker kan utveckla elevers språkutveckling i F-3?”. 

Vår empiri visar hur lärare på olika sätt kan använda sig av högläsning i klassrummet för att nå 

en språkutveckling hos elever. Enligt empirin kan lärare använda sig av interaktiv högläsning, 

diskussion vid högläsning, repetition av olika slag samt att planera högläsningen för att nå 

språkutveckling hos elever. Källorna som tyder på att lärare ska använda sig av interaktiv 

högläsning i klassrummet är Pegg och Bartelheim (2011), Wiseman (2011) och Christenson 

(2016). Som vi nämnt tidigare visar källorna både att elevers tystläsning ökar av att lärare 

använder sig av interaktiv högläsning men även att elever får en ökad textförståelse.  

	
En av källorna vars resultat visar att lärare ska använda sig av någon typ av diskussion i 

anknytning till högläsningen är Silverman (2007). Där visar resultatet att elevers ordförråd ökar 

om lärare kopplar diskussionen från boken till elevernas liv. Om läraren däremot utgår från 

elevernas erfarenheter vid diskussionerna visar studiens resultat att elevernas ordförråd 

minskar. Två andra studier som också tyder på att elevers ordförråd ökar genom diskussion vid 

högläsningen är Kindle (2009, 2010). Dock visar det sig att lärarna genomför högläsningen 

genom att ställa frågor till den skönlitterära texten kopplat till elevers erfarenheter (Kindle, 

2010). Det visar sig också att lärarna plockar ut nyckelord som kopplas till elevers erfarenheter 

(Kindle, 2009). Även resultatet från Sipes (2000) studie visar att det är en fördel att eleverna 

kopplar böckerna till sina erfarenheter och liv. I Scharlachs (2008) studie utgår några lärare från 

en modell vid högläsningen. Det är den enda studien som tyder på att elevernas egen 

läsförståelse förbättras genom diskussion vid högläsningen. Worthy et al. (2012) är den enda 

studien vars resultat visar att lärarna använder sig av diskussion vid högläsningen för att 
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utveckla elevernas kritiska tänkande. Studien är tillsammans med Sipes (2000) studie de enda 

studierna vars resultat visar att diskussioner leder till att elevernas talspråk förbättras.  

	
Empirin visar att lärare kan använda sig av repetition vid högläsningen för att nå 

språkutveckling hos elever. Källornas resultat antyder dock att det kan ske på olika sätt. Till 

exempel visar Foxs (2013) sammanställning att lärare inte ska avbryta under högläsningen då 

det förstör upplevelsen för eleverna samt att språket och grammatiken i boken förstörs. Istället 

ska samma bok läsas upprepade gånger för att eleverna ska få en repetition av orden flera 

gånger. Kindles (2009, 2010) resultat går i linje med sammanställningen ovan då lärarna istället 

läser hela boken mer än en gång och pekar på objekt i klassrummet som finns i texten för att 

eleverna ska få en visuell bild att koppla till orden. Kunskapsöversiktens empiri visar även att 

repetitionen kan ske på andra sätt än genom att läsa om samma bok. I Kindles (2009, 2010) 

studier repeterar lärarna meningar som läses i boken. Vad lärarna gör när de läser om 

meningarna är att de byter ut ett ord till en synonym, vilket ökar elevernas ordförståelse. Lärarna 

repeterar även de frågor som ställs till texten för att eleverna ska få rätt uttal på nya ord och att 

lärarna får en medvetenhet om vilken förståelse eleverna har av ett specifikt ord.  

	
En sista aspekt som empirin visar att lärare kan göra för att nå en språkutveckling hos elever är 

att planera sin högläsning. Stahls (2014) sammanställning visar att lärare ska läsa och analysera 

den bok som ska användas vid högläsningen och skriva ner frågor till boken innan högläsningen 

sker. Det leder till att eleverna får en bättre textförståelse. Barclays (2009) sammanställning 

tyder också på att en planerad högläsning bidrar till elevers språkutveckling. Dock visar den 

planerade högläsningen att i detta fall bidra till en ökad kunskap inom alfabetisk och fonologisk 

medvetenhet som är grundläggande för elevers ordförståelse. 	
	

4. Diskussion 

Under denna rubrik kommer en diskussion ske utifrån vårt metodavsnitt och 

kunskapsöversiktens resultat. I diskussionen kring metoden kommer svårigheter med att hitta 

relevanta källor till vårt syfte och frågeställning att lyftas. I resultatdiskussionen har vi valt ut 

de väsentliga delarna av kunskapsöversiktens resultat för att diskutera och koppla till vår 

bakgrund.   

	
4. 1. Metoddiskussion 
4. 1. 1. Svårigheter med sökord, sökstrategi och urval 
När sökningen efter data till vår kunskapsöversikt ägde rum upplevde vi en svårighet med att 

hitta forskning som berörde “language development”. Vi fick sammanlagt 121 träffar (se tabell 

4) vid den söksträng där “language development” ingick. Trots att vi fick många träffar var det 

endast tre av dessa källor som föll inom ramen för våra inklusionskriterier (se tabell 1). Däremot 

var dessa källor redan inkluderade i söksträngar som tidigare genomförts. En annan svårighet 

var att finna ett sökord som hade koppling till skönlitteratur. Sökorden som diskuterades om 
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vilket som skulle användas var storybook och fiction. Fiction är en engelsk översättning av 

skönlitteratur medan storybook är en engelsk översättning av sagobok. Varför vi valde att 

använda oss av storybook grundar sig i de tidigare lästa abstrakten där det oftare framkom 

storybook än fiction i källorna.  

	
En annan svårighet var att vi till en början ansåg att källorna passade in under våra 

inklusionskriterier (se tabell 1) genom att läsa abstrakten. När vi sedan började läsa källorna 

framkom aspekter som inte föll inom ramen för våra inklusionskriterier. Exempel på aspekter 

som framkom när hela texten började läsas var ålder på eleverna, att högläsningen skedde av 

eleverna själva, att högläsningen utfördes i hemmet och att högläsningen skedde på ett annat 

språk än elevernas modersmål. När det framkom aspekter som inte föll inom ramen för 

inklusionskriterierna (se tabell 1) avbröts läsandet. Det fanns även ett flertal källor där 

abstrakten föll inom ramen för inklusionskriterierna men som det sedan inte gick att komma åt 

fulltext på. Detta är en anledning till varför siffrorna har en stor differens utifrån kolumnen 

antal träffar till urval 2 (se tabell 4). En annan anledning som vi nämnt under rubriken urval är 

att samma källa har kommit med i mer än en söksträng men trots detta endast räknats med vid 

första tillfället.  

	
För oss var det en stor utmaning att hitta manuella sökningar då källorna som genom granskning 

av referenslistorna antingen inte kommer åt fulltext på eller att det var källor som redan ingick 

i vår systematiska sökning. Vi valde att studera referenslistor i böcker skrivna av kända namn 

inom vårt område som vi blev tipsade om från en mer kunnig inom området. De manuella 

sökningarna resulterade i en källa utöver doktorsavhandlingen som nämnts tidigare. När vi 

sedan ifrågasatt varför den källan inte dök upp i de systematiska sökningarna insåg vi att en 

komplettering krävdes med en ny söksträng. Källan dök då upp där och antalet manuella 

sökningar blev slutligen noll.  

	
Bortsett från svårigheterna ovan har vi hittat källor som täcker en stor del av vårt valda område 

och som erbjuder en bredd av information och kunskap för att besvara vår frågeställning: “Vad 

säger tidigare forskning om hur lärares högläsning av skönlitterära böcker kan utveckla elevers 

språkutveckling i F-3?”. Det vi däremot ser är att det finns kunskapsluckor inom vårt 

forskningsområde. Det vi upplever att det saknas forskning om, är inom det nationella fältet där 

studier handlar om att utveckla elevers modersmål utifrån högläsningen inom årskurs F-3. Då 

vi inte funnit någon nationell forskning, trots att sökningar genomförts både på databaserna 

SwePub och ERIC leder detta till att vår data endast består av internationella källor. En 

spekulation vi har till varför vi inte hittade någon nationell forskning som berör högläsning kan 

bero på att högläsningen inte nämns i Lgr11. Detta kan vara en anledning till varför forskare i 

Sverige inte valt att forska om det. Ytterligare en spekulation som vi har är hur lärarna kan 

tillämpa den internationella forskningen till den nationella undervisningen. Både skolorna och 

undervisningen ser annorlunda ut världen över då vi har olika regler och styrdokument att 

förhålla oss till. Kindle (2009, 2010) är en forskare som inkluderats med två olika källor som 

analyserats i kunskapsöversikten. Kindles (2009, 2010) resultat är lika varandra och därför 

redovisas båda studierna på samma ställe ett flertal gånger. Utöver henne, är det olika forskare 

som inkluderats vid vår insamling av data till kunskapsöversikten. 
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4. 1. 2. Svårigheten med att kategorisera källornas resultat 
När resultatet av källorna som använts i kunskapsöversikten bearbetades fann vi snabbt 

samband mellan dem. Trots detta upplevde vi en utmaning i hur kategoriseringen skulle 

framställas. Resultatkategorierna har bearbetats flera gånger genom diskussion för att 

framställningen av kategorierna med säkerhet skulle svara på vår frågeställning: “Vad säger 

tidigare forskning om hur lärares högläsning av skönlitterära böcker kan utveckla elevers 

språkutveckling i F-3?”. Vi landade i att kategorisera utifrån vilka arbetssätt som visade hur 

lärare använder högläsning av en skönlitterär bok för att nå en språkutveckling hos elever (se 

bilaga B). Genom att använda kategorierna (se tabell 5) kunde vi på ett tydligt sätt skriva fram 

källornas resultat och göra en koppling till vår frågeställning. 

	
En upptäckt som gjordes när vi kategoriserade källornas resultat var att antalet i de olika 

kategorierna skiljer sig åt. I kategorin interaktiv högläsning var det tre källor vars resultat 

stämde in, medan i kategorin diskussion var det sju källor vars resultat passade in. I kategorin 

repetition var det tre källor vars resultat stämde in. I den sista kategorin planera högläsning var 

det två källor som passade in. Ett flertal källor visade att lärare kan använda diskussion vid 

högläsning för att nå elevers språkutveckling. Det visade sig alltså att kategorin diskussion var 

ett viktigt resultat och därför ges det ett större utrymme till denna kategori. 	
 

4. 2. Resultatdiskussion 
4. 2. 1. Källornas omfattning 
En sak som vi uppmärksammat är att källorna har genomfört sina studier under olika långa 

perioder. Ett exempel är Pegg och Bartelheims (2011) undersökning som ägde rum under endast 

två veckor. Forskarna själva medger i studien att den är i det kortaste laget. De skriver även att 

studiens resultat kan bli annorlunda om den genomförs under en längre period. Ett annat 

exempel är Kindles (2009, 2010) två studier som båda genomfördes under en period på sex 

veckor. Även Silvermans (2007) studie pågick under sex veckor, dock genomfördes elevernas 

eftertest sex månader efter undersökningen ägde rum. Christensons (2016), Scharlach (2008), 

Sipe (2000) och Wisemans (2011) studier är genomförda under fyra eller fler månader. Worthy 

et al. (2012) är den enda studien som genomförts under två hela terminer. En annan aspekt som 

uppmärksammats är att källorna genomfört sina studier utifrån olika stora populationer. Antalet 

lärare i de olika studierna varierade mellan en till sex stycken. Elevantalet skilde sig också åt 

och varierade mellan 21 till 94 stycken i de olika studierna. På grund av källornas olika 

studielängd och storlek på populationen är vi medvetna om att vårt resultat i kunskapsöversikten 

hade kunnat se annorlunda ut, om källornas studier hade varit under en längre period och med 

en större population. Varför vi anser detta är på grund av att källorna inte studerat eleverna över 

en lång tid. En tanke vi har är att elever är mer engagerade i början av något nytt, i detta fallet 

högläsningen. När högläsningen sedan ingår i elevers rutiner och vardag kan elever tappa 

intresse och engagemang för det. Det i sin tur kan påverka vilka nya kunskaper som eleverna 

tar med sig av högläsningen och högläsningen kanske inte längre bidrar med den positiva 

språkutvecklingen som källornas resultat visar idag. Varför vi valt att inkludera källorna med 

kort studielängd och liten population är för att vi inte har något inklusionskriterie (se tabell 1) 
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som innebär att källorna ska uppfylla en viss storlek på population eller genomföras under en 

specifik tidsperiod. 

	
4. 2. 2. Elevers koppling till högläsningens diskussioner 
Wiseman (2011) är en av dem som förespråkar att koppla högläsningen till elevers erfarenheter 

för att eleverna ska utveckla sin tystläsning. Kindle (2010) håller med om att lärare ska koppla 

till elevernas erfarenheter men menar att de ska göras i en diskussion som ska bidra till att 

eleverna får ett ökat ordförråd. Enligt Silverman (2007) och Worthy et al. (2012) är det 

elevernas liv som läraren ska återkoppla till för att eleverna ska utveckla sitt talspråk och 

ordförråd. Worthy et al. (2012) uttrycker sig däremot inte på samma sätt som Silverman (2007) 

gör gällande att elevernas resultat försämras om läraren kopplar orden från texten till deras 

erfarenhet. För att återkoppla till bakgrunden står det i Lgr11 (Skolverket, 2011/rev.2018) att 

en av lärarnas arbetsuppgifter är att planera undervisningen utifrån elevernas befintliga 

kunskaper. Med detta menas att läraren i detta fall ska koppla högläsningen till elevernas 

erfarenheter för att de ska kunna vidareutvecklas utifrån sin tidigare kunskap. Det som står i 

Lgr11 (Skolverket, 2011/rev.2018) är för lärare i Sverige ett måste att följa och kan därför inte 

sorteras ut efter smak och tycke. Problematiken med detta är att om det finns resultat som tyder 

på att elevers ordförråd försämras genom att koppla diskussionen till elevernas erfarenheter är 

det något lärare bör förhålla sig kritiskt till att göra. Dock finns det många forskare vars resultat 

visar motsatsen. Överlag är ett problem att dessa studier gjorts utanför Sveriges gränser där det 

inte tar Lgr11 i beaktning. Detta skapar därför en krock i vad som står att lärare ska göra enligt 

Lgr11 (Skolverket, 2011/rev. 2018) och vad en del forskare påstår vara rätt.  

	
4. 2. 3. Diskussionens ledare 
Den som ska leda diskussionen som högläsningsboken ligger till grund för är enligt Worthy et 

al. (2012) eleverna. Läraren ska vara en del av samtalet i samma utsträckning som eleverna 

bortsett från när eleverna behöver stöttning för att få en djupare förståelse. Diskussionen som 

eleverna styr och läraren går in och stöttar emellanåt ska främja elevernas muntliga 

kommunikation och talspråk. Detta motsäger både Wiseman (2011) och Stahl (2014) då de är 

överens om att det är läraren som ska styra diskussionen som i sin tur ska bidra med en bättre 

läsförståelse och textförståelse. Enligt Stahl (2014) är eleverna för unga för att ta till sig kunskap 

på egen hand. En annan arbetsuppgift som läraren har är att individanpassa undervisningen 

(Skolverket, 2011/rev.2018). Läraren ska vid sin planering se till varje individ och grupp för att 

anpassa undervisningen utifrån dem. Genom erfarenhet har vi uppmärksammat att alla grupper 

är olika och mogna för olika mycket ansvar. En del grupper behöver därför att läraren styr 

diskussionen och stöttar mer än vad en annan grupp kan behöva. På grund av detta är vår slutsats 

att det inte finns något rätt eller fel i vad forskarna i vår kunskapsöversikt skrivit gällande vem 

som ska leda diskussionen. Då det beror på individerna och gruppen.     

	
4. 2. 4. Högläsningens upplägg 
Om lärare ska avbryta i högläsningen eller inte är en åsikt som forskarna har delade meningar 

om. Enligt Fox (2013) är det enbart repetition av hela boken som gäller. Kindle (2009, 2010) 

har i båda sina studier kommit fram till att repetition är bra på olika sätt. En del av hennes 
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resultat går inte i linje med Fox (2013) när det kommer till att avbryta mitt i texten. Delar av 

hennes resultat håller heller inte med om att läsa om hela boken utan att istället ställa frågor till 

eleverna under textens gång. Dessa frågorna kan repeteras för att elevernas ordförråd och 

ordförståelse ska utvecklas. Kindle (2009, 2010) förespråkar även repetition av en mening där 

läraren byter ut de svåra orden till en synonym för att eleverna ska få förståelse för de nya 

orden. De flesta av de andra forskarna förespråkar också att läraren ska skapa en diskussion om 

boken under högläsningens gång. Exempel på detta är Barclay (2012), Stahl (2014) och 

Christenson (2016). Om läraren ska avbryta mitt i högläsningen eller inte handlar även detta 

om att läraren måste se till gruppen och göra en individanpassning och planera utifrån gruppens 

bästa. Detta för att leva upp till arbetsuppgifterna som ingår i läraryrket enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011/rev.2018). Av egna erfarenheter kan repetition och variation vara arbetssätt 

som underlättar för elever när de ska ta till sig ny kunskap. Därför kan en kombination av att 

läsa hela boken och ibland stoppa mitt i, vara ett vinnande koncept.  

	
4. 2. 5. Att leva sig in i högläsningen 
I bakgrunden presenterades det att hur läraren läser påverkar vad eleverna tar till sig för ny 

språkkunskap enligt Eriksen Hagtvet (2004) och Kerry-Moran (2016). Detta är något som även 

Kindle (2009, 2010) tydliggör i sitt resultat och menar att om läraren läser med inlevelse och 

ändrar tonläget och röstläget har eleverna lättare för att ta till sig till exempel nya ord. 

Definitionen av vad högläsning innebär i denna kunskapsöversikt vid beskrivningen av det 

centrala begreppet är det enligt Johnston (2016) inlevelse som kan läggas till vid högläsning. 

En fundering vi har är hur mycket effekten av högläsningen som försämras genom att inte läsa 

med inlevelse och hur mycket eleverna märker av skillnaden på läsning med inlevelse och utan. 

Ute i verksamheten har vi stött på både lärare som läser med inlevelse och lärare som inte gör 

det. Vi upplever att detta hänger ihop med hur mycket lärarna vågar att leva sig in i läsningen 

inför sina elever och ändå känna sig bekväma. Om lärarna känner sig obekväma vid läsning 

med inlevelse är en annan fundering om de då ska prioritera bort högläsningen helt eller den 

högläsning som lärarna ändå utför är bättre än ingen alls.  

	
4. 2. 6. Problematiken kring läroplanen 
Vårt valda område att undersöka är vad lärarens högläsning utifrån skönlitterära böcker kan 

bidra med inom elevernas språkutveckling. Något som gör oss fundersamma är dock att 

högläsningen inte nämns i läroplanen. I Lgr11 står det endast att eleverna ska bekanta sig med 

skönlitteratur (Skolverket, 2011/rev.2018). Det vi ställer oss kritiska till är att högläsningen inte 

framkommer på ett tydligt sätt i läroplanen som en del av undervisningen som läraren ska bidra 

med till eleverna. Enligt forskarnas resultat i vår kunskapsöversikt visar sig högläsningen ha en 

stor betydelse för elevers språkutveckling i olika former. Om högläsningen hade stått med på 

ett tydligt sätt i Lgr11 (Skolverket, 2011/rev.2018) hade det kunnat bidra till att fler lärare hade 

använt sig av den och fått ta del av högläsningens positiva effekter på elevers språkutveckling. 

Enligt Kåreland (2001) och Körling (2012) tar boken mindre plats i skolsammanhang och 

högläsningen har även minskat generellt i samhället. Genom att skriva in högläsning i Lgr11 

som ett måste för läraren att göra anser vi kan bidra med att få tillbaka användandet av 
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högläsningen i samhället och ge boken ett större utrymme då elever kan bygga upp ett intresse 

för böcker under sin skolgång. 

	
Enligt Lgr11 är språket det verktyg som behövs för att kommunicera, tänka och lära. Som kan 

läsas ovan är högläsning en av de bidragande faktorerna till elevers språkutveckling. Forskarna 

i vår kunskapsöversikt skriver att eleverna får ett varierat språk genom högläsningen eftersom 

olika forskare menar att högläsning bidrar till olika former av språkutveckling. Elevers resultat 

har försämrats enligt resultaten både från vad PIRLS och nationella proven visar (Skolverket, 

2017 och Rådet för främjande av kommunala analyser, 2018). Vår kunskapsöversikt visar 

högläsningens positiva effekter på elevers språkutveckling som i sin tur är den som ligger till 

grund för att eleverna ska kunna prestera bättre på dessa tester som nämnts ovan. Trots detta 

upplever vi att lärare ute i verksamheten inte prioriterar detta i sin undervisning.  

	

5. Slutsats och implikationer 

Det som framkommer genom att läsa vad forskarna i vår kunskapsöversikt kommit fram till är 

att högläsning kan användas i syfte att bidra till elevers språkutveckling. Hur lärare väljer att 

använda sig av högläsning skiljer sig dock åt. Det skiljer sig även åt med vad högläsningen 

bidrar till beroende på hur läraren väljer att arbeta med den. Lärare kan alltså tillämpa 

högläsningen i sin undervisning i syfte att erbjuda elever en språkutvecklande undervisning. 

För att knyta an till vår frågeställning: “Vad säger tidigare forskning om hur lärares högläsning 

av skönlitterära böcker kan utveckla elevers språkutveckling i F-3?” visar tidigare forskning att 

lärare kan använda sig av högläsning genom interaktiv högläsning, diskussion, repetition och 

planerad högläsning i syfte att utveckla elevers språkutveckling. Trots vårt svar anser vi att 

resultatet inte stämmer in på alla individer då en del av studierna genomförts på en begränsad 

tid och på en mindre population.  

	
Lärare kan använda denna kunskapsöversikt för att förstå betydelsen av att ha med högläsning 

i sin undervisning. De får även ta del av vad det i sin tur kan bidra med till eleverna. Det ges 

även möjlighet till att ta del av de olika arbetssätten som lärarna kan ta sig an högläsning på för 

att uppnå den önskade språkutvecklingen.      

  	
5. 1. Vidare forskning 
Utifrån slutsatsen av denna kunskapsöversikt anser vi att ett vidare forskningsområde kan vara 

att specificera sig på att undersöka en form av språkutveckling i taget för att komma fram till 

vilket arbetssätt inom högläsningen som är mest effektiv för att utveckla just den formen av 

språkutveckling. Utifrån vår fundering ovan angående läsning med inlevelse är även detta något 

att forska vidare på för att undersöka just vilken betydelse som inlevelsen har för elevers 

språkutveckling. Ingen av källorna har genomfört sin studie i Sverige och det hade därför varit 

intressant för oss att genomföra en liknande studie i Sverige i syfte att besvara frågeställningen 

vi haft i denna kunskapsöversikt.	
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7. 1. Bilaga A 

Författare. 
(År). 

 

SYFTE 

METOD POPULATION 

Å
R

SK
U

R
S  

 
 
 
 
 
 
 
 
TITEL 

EX
PER

IM
EN

T
ELL D

ESIG
N

 

K
V

A
SI- EX

PER
IM

EN
T

ELL D
ESIG

N
 

IC
K

E- EX
PER

IM
EN

T
ELL D

ESIG
N

 

EN
K

Ä
T

 

IN
T

ER
V

JU
 

FO
K

U
SG

R
U

PP  

O
BSER

V
A

T
IO

N
 

FA
LLST

U
D

IE 

T
EX

T
A

N
A

LY
S 

M
ET

A
ST

U
D

IE 

ELEV
ER

 

LÄ
R

A
R

E 

LÄ
R

O
M

ED
EL 

A
N

N
A

T
 

Barclay, K. 
(2009). 

Click, Clack, Moo: Designing 
Effective Reading Instruction 
for Children in Preschool and 
Early Primary Grade. 

Hur lärare kan förlänga 
upplevelsen av högläsning 
genom att förhålla sig till 
forskningsbaserade 
läsinstruktioner.  

         X  X   Kindergarten-
3 

Christenson, 
L. A. (2016).  

Class Interactive Reading 
Aloud (CIRA): A Holistic Lens 
on Interactive Reading Aloud 
Sessions in Kindergarten.  

Skapa en förståelse och 
förklaring av interaktiva 
högläsningslektioner. 

    X  X     4   Kindergarten 

Fox, M. 
(2013). 

What next in the read-aloud 
battle? Win or lose? 

Lyfta fram lärare och föräldrars 
erfarenheter av högläsning, 
istället för forskningen. 

    X       6   Kindergarten-
3 

Kindle, K. J. 
(2009). 

Vocabulary Development 
During Read-Alouds: Primary 
Practices. 

Undersöka strategier som 
lärare använder för att utveckla 
elevers ordförråd under 
högläsning.  

    X  X     4   1–2 

Kindle, K. J. 
(2010).  

Vocabulary Development 
During Read-Alouds: 
Examining the Instructional 
Sequence.  

Hur fyra stycken lärare går 
tillväga vid 
ordförrådsinstruktion under 
högläsning.  

      X    44–68 4   1–2 

Pegg, L. A., 
& 
Bartelheim, 
F. J. (2011).  

Effects of Daily Read-Alouds 
on Students’ Sustained Silent 
Reading.  

Undersöka vad högläsningen 
gör på elevernas tystläsning, 
samt hur högläsningen 

   X   X    21    1 
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påverkar deras motivation till 
läsning.  

Scharlach, T. 
D. (2008). 

START Comprehending: 
Students and Teachers Actively 
Reading Text. 

Minska klyftan mellan 
forskning och praktiken vad 
gäller läsförståelse och göra 
den tillgänglig för alla lärare.  

   X X  X    81 5   3 

Stahl, A. K. 
D. (2014). 

Fostering inference generation 
with emergent and novice 
readers.  

Synliggöra olika sätt att öka 
möjligheten till att förstärka 
förståelseundervisningen i de 
tidigare läroåren.  

         X X    Grundskolan 

Silverman, R. 
(2007). 

A comparison of three 
methods of vocabulary 
instruction during read-alouds 
in kindergarten. 

Studien jämför tre olika 
metoder för att synliggöra 
vilken som är den bästa för att 
främja elevers ordförråd. 

      X    94    Kindergarten 

Sipe, L. R. 
(2000).  

The construction of literary 
understanding by first and 
second graders in oral response 
to picture storybook read-
alouds. 

Studien vill synliggöra hur 
eleverna kan skapa tolkningar 
till texten och hur läraren väljer 
att arbeta.  

      X    

27 (26 i 
slutet 

av 
studien 
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bytte 
skola) 
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Wiseman, A. 
(2011).  

Interactive Read Alouds: 
Teachers and Students 
Contructing Knowledge and 
Literacy Together. 

Hur lärare kan stödja elevers 
lärande genom att genomföra 
interaktiva högläsningar.  

      X    21    Kindergarten. 

Worthy, J., 
Chamberlain, 
K., Peterson, 
K., Sharp, 
C., & Shih, 
P. Y. (2012). 

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

Undersöka högläsningens 
diskussioner genomförde av en 
lärare i årskurs 2.  

    X  X     1    2 
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