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Sammanfattning  Högläsning är en handling när en vuxen läser en text högt för ett 

eller flera barn och är en viktig del av barns språkutveckling. Att 

besitta ett rikt språk är av stor vikt för att leva och verka i dagens 

samhälle som präglas av text och samtal. Sett från det senaste 

decenniet har barns läsförmåga och intresse till läsning försämrats. 

Därför är det betydelsefullt att lärare tillämpar arbetssättet 

högläsning i undervisningen. Syftet med litteraturstudien var att 

belysa högläsningens betydelse i de tidiga skolåren. Utifrån syftet 

formulerades frågeställningen: På vilka sätt kan högläsning bidra 

till elevers språkutveckling i årskurs F-3? Metoden som användes 

var en systematisk litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar 

granskades och analyserades. I resultatet synliggjordes fyra 

kategorier: lärares högläsning, högläsningens betydelse för eleven, 

högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven och högläsningens 

betydelse i hemmet. I resultatet framstod det att högläsning har 

positiva effekter på barns språkutveckling. Barns språk, ordförråd, 

koncentrationsförmåga och intresse främjas när en vuxen läser 

högt för dem. Dock visade resultat att barns avkodning kan 

avstannas vid lyssnandet till högläsning. Framtida forskning om 

högläsning bör inriktas på elever i årskurs F-3 samt lärares och 

elevers förhållningssätt till högläsning. Detta för att kunna 

förbättra högläsningen och elevers språkutveckling.  
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När eleven Ture som går i årskurs ett kommer in i klassrummet möts 

han av dov belysning och levande ljus. Det är en mysig stämning och 

Ture känner att det kittlar i kroppen av välbehag. Han hämtar sin 

“sagokudde” som han sätter sig på i ringen tillsammans med de 

andra klasskompisarna. Läraren slår sig ner jämte Ture med en bok i 

handen och berättar för eleverna att nu är det dags för högläsning. 

Eleverna sitter alldeles tysta i klassrummet och det enda som hörs är 

lärarens inlevelsefulla stämma. Ture och hans klasskompisar sitter 

fängslade med uppspärrade ögon och vidöppna munnar och lyssnar 

på det spännande innehållet i boken. Ture tycker om när läraren 

högläser och längtar till varje högläsningstillfälle. 

 

1. Inledning  
 
Utifrån det som nämnts ovan kommer denna litteraturstudie att behandla vad vuxnas 

högläsning har för inverkan på elevers språkutveckling. Kunskapsintresset har sin bakgrund i 

PIRLS
1
 (Skolverket, 2012, s. 6, 60-63) resultat, där det visar sig att svenska elever i årskurs 

fyra har försämrat sina läskunskaper, sett över det senaste decenniet. Samtidigt visar 

resultaten att svenska elever har god läsförmåga och har ett högre genomsnittligt resultat än 

vad genomsnittet visar för de andra EU/OECD
2
-länderna som deltar. Vidare påvisar 

resultatuppgifter att flertalet av alla svenska elever får lyssna till högläsning någon gång per 

vecka, vilket är en större andel jämfört med genomsnittet för EU/OECD- länderna (ibid.).  

 
Andra faktorer som bidragit till kunskapsintresset för denna litteraturstudie är att i början på 

1990-talet har flera undersökningar visat att den svenska skolan blivit allt sämre på att 

undervisa elever i läsning, vilket har bidragit till minskad läslust och att allt färre unga läser 

(SOU 2012:65, s. 383-384). Försämrad läsförmåga kan enligt Litteraturutredningen
3
 leda till 

att elever får en begränsad förståelse och förmåga att tillgodogöra sig texter. Enligt 

Litteraturutredningen kan ett flertal skolämnen bli lidande av den försämrade läsförmågan då 

individens abstrakta tänkande kan påverkas negativt (ibid.).  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
4
 (Skolverket, 2011, del 

3, s. 222-223), framstår det under syftet för svenska att elever ska få möta skönlitteratur och 

ges förutsättningar till att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden i 

undervisningen. Dessutom lyfts det fram i Lgr 11 i det centrala innehållet att elever ska få 

möjligheter till att lära sig sambandet mellan ljud och bokstav, att lyssna och att återberätta i 

olika samtalssituationer. Elever ska även få kunskap om olika lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll (ibid.). Högläsning kan 

vara ett arbetssätt som lärare kan använda sig av i undervisningen för att elever ska uppnå de 

                                                        
1 PIRLS är en förkortning av Progress in International Reading Literacy Study. Syftet med PIRLS är att ge kännedom om elevers kunskaper i 
läsutveckling utifrån ett internationellt jämförbart perspektiv, där 49 länder deltar. Studien ger information om elevers förmåga att förstå, 

tolka och värdera texter samt klarlägger läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa (Skolverket, 2012, s. 6, 60-63). 
2 OECD är en förkortning av Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (på engelska: Organisation for Economic Co-operation 
and Development) (www.oecd.org/about/). 
3 Litteraturutredningen är en kommitté som är tillkallad av Regeringen med syfte att analysera litteraturens ställning i Sverige (SOU 2012:65, 

s. 383-384).  
4 Läroplanen kommer i fortsättningen att benämnas som Lgr 11. 
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ovanstående målen från Lgr 11. Det är upp till varje lärare att utforma sin undervisning så att 

elever får de bästa förutsättningarna till att uppnå målen och kunna verka i samhället.  

 

Forskning som behandlar högläsning visar att denna undervisningsform är ett bra arbetssätt 

för att förbereda elever till individuell läsning (Lundberg, 2006, s. 41). Vidare betonar 

Lundberg och även Edwards (2008, s. 20) att högläsning ger rika möjligheter till att utöka 

elevers ordförråd, eftersom de får lyssna till och bekanta sig med nya ord.  
 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning deltagit vid lärares högläsningstillfällen och 

uppmärksammat att elevernas lust och engagemang har varit av varierande karaktär. Vi har 

lagt märke till att under högläsningstillfällena uttrycker vissa elever sitt intresse genom sitt 

kroppsspråk och sitt verbala uttryck. Vid observationer som gjorts har ett intresse väckts hos 

oss för att genomföra en litteraturstudie om vad denna undervisningsform kan bidra med för 

elevers språkutveckling.  

2. Bakgrund  
 
I följande del redogörs det för högläsningens betydelse utifrån vad en viss andel av 

internationell och nationell forskning, litteratur och styrdokument belyser. Bakgrunden är 

indelad i underrubriker som är följande: läsinlärning för elever i yngre åldrar, läsvanor, 

högläsningens effekter, samlärande vid högläsning och sammanfattning av bakgrund.  

 

2.1 Läsinlärning för elever i yngre åldrar  
 
Dagens samhälle är präglat av text och samtal och enligt Lundberg (2010, s. 79) skiljer sig 

dessa kommunikationsformer åt. När individen ingår i ett samtal får hen en god vägledning av 

tonfall, gester, blickar, ansiktsuttryck och kroppshållning. I skriftspråket får individen endast 

tillgång till de skrivna orden, deras böjningar och deras ordningsföljder (ibid.). Strömqvist 

(2003, s. 57) betonar att uttalet och den grundläggande grammatiken utvecklas redan i 

förskoleåldern och att ordförrådet utvecklas fortlöpande under hela livet. Vidare belyser 

författaren att språkutvecklingsprocessen är en process som inte har någon slutpunkt (ibid.). 

Därför är det betydelsefullt att högläsning sker under hela livet (Fox, 2003, s. 39).  

 
För att kunna läsa är det viktigt, enligt Lundberg, (2006, s. 7-8, 13, 18-20) att barn blir 

medvetna om ordens uppbyggnad och att de får en förståelse för abstrakta och svårfångade 

fenomen i ett ord. Lundberg betonar att det inte enbart går att lära sig läsa genom att bara 

lyssna eller få kunskap om bokstäver. Det är viktigt att förstå att det talade orden kan delas 

upp i mindre segment eller fonem, det vill säga språkljud. För att lära sig läsa är det alltså 

viktigt att ha knäckt koden. I skolan har lärare ett viktigt uppdrag att varje enskild elev får det 

stöd och den stimulans som behövs för att utveckla sitt skriftspråk. Barn kommer till skolan 

med olika erfarenheter och kunskaper, det är därför av stor betydelse att lärare möter alla 

elever utifrån individens utvecklingsnivå. Lundberg beskriver att vissa barn har fått ta del av 

daglig högläsning av sina föräldrar eller andra vuxna i sin närhet. På så sätt har de fått ett ökat 

ordförråd och fått möjlighet att utveckla en känsla för skriftspråket, samtidigt som deras 

entusiasm till lärandet i skolan är stort. Barn som inte fått daglig högläsning kan komma till 

skolan otrygga, rädda och med ett bristfälligt ordförråd. Vidare påtalar Lundberg att lärare 

måste se till att elever som knäckt koden inte avstannar i sin progression, utan att de fortsätter 
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att befästa färdigheten och får stimulans som vidareutvecklar deras lust och glädje till läsning 

(ibid.).  

 

2.2 Läsvanor  
 
Att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter är enligt Reichenberg (2008, s. 

7) ett av skolans viktigaste uppdrag. En god läsförmåga är helt avgörande för elevers fortsatta 

skolgång, då de skaffar sig kunskaper och färdigheter för andra ämnen genom läsning. 

Reichenberg menar också att en god läsförmåga kan öka förmågan till att ta del av 

skönlitteraturens värld som öppnar upp för nya världar och en individuell utveckling (ibid.).  

 
Barns läsvanor och förhållande till litteratur har förändrats över tid (Kåreland, 2009, s. 67, 69, 

76). I dagens samhälle är det inte enbart böcker som barn möter berättelser i, utan de kan även 

möta och läsa berättelser via internet, tv och datorspel. Kåreland beskriver att bildmedierna 

länge har påpekats som ett hot mot boken och mot läsningen, dock visar studier som 

författaren tagit del av att bildmedier inte alls haft den negativa påverkan på läsandet som 

många hade förväntat sig. Att läsa om författares liv har blivit omtyckt och även försäljningen 

av böcker har ökat främst bland vuxna. Dock påtalar författaren att undersökningar från de 

senaste åren visar att läsning av skönlitteratur för barn i åldern tre till åtta år har minskat 

(ibid.).  

 
Regeringen (SOU 2012:65, s. 3, 383-384) tillkallade en kommitté år 2011, kallad 

Litteraturutredningen, som fick i uppdrag att analysera litteraturens ställning i Sverige. 

Tillsammans publicerade de en forskningsantologi. Anledningar till att Litteraturutredningen 

skapades var på grund av de förändringar vad gäller läsvanor och läsförståelse som skett det 

senaste decenniet. Litteraturutredningen hävdar att en stor del av den svenska befolkningen 

läser böcker regelbundet, dock finns det skillnader som visar att högutbildade läser mer än 

lågutbildade och att tjejer läser mer än killar. Barn i åldern nio till fjorton år är de som läser 

mest. Det finns dock en oroande utvecklingstrend, då andelen som läser har minskat de 

senaste tio åren. Försämrad läsförmåga kan enligt Litteraturutredningen leda till att elever får 

en begränsad förståelse och en bristande förmåga att tillgodogöra sig texter (ibid.). Resultaten 

från PIRLS (Skolverket, 2012, s. 6) undersökning år 2011 visar att elever i årskurs fyra har 

försämrat sin läsförmåga under det senaste decenniet och läshastigheten och läsförståelsen har 

avtagit. Enligt kommittén (SOU 2012:65, s. 384) kan ett flertal skolämnen bli lidande av den 

försämrade läsförmågan, då individens abstrakta tänkande påverkas negativt av den bristande 

förmågan.   

 
Från 1990-talets början har den svenska skolan blivit allt sämre på att undervisa elever i 

läsning, vilket har bidragit till minskad läslust och att färre unga läser (SOU 2012:65, s. 384). 

Litteraturutredningen anser att trenden kan vändas i rätt riktning med hjälp av den nya 

skollagen och den nya Lgr 11. Det som blivit tydligare i den nya Lgr 11, enligt utredningen, 

är förväntningarna på elevers läsförmåga, att skönlitteratur ska ingå i alla ämnen och att varje 

skola måste ha ett skolbibliotek (ibid.).  

 

2.3 Högläsningens effekter  
 
Det är väsentligt att i förskola och skola läsa dagligen för barnen. Det ger barn som inte har 

tillgång till böcker eller får lyssna till högläsning i hemmet en möjlighet att komma i kontakt 

med det skrivna språket och med alla känslor som berättelser förmedlar (Svensson, 1998, s. 
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28). Böcker är det bästa hjälpmedlet vi har för att ge barnen en positiv språkutveckling och 

därmed ett rikt språk (ibid.). Tidigare forskning av Rosenhouse, Feitelson, Kita och Goldstein 

(1997, s. 181) betonar vikten av användandet av bokserier vid högläsning för att motivera 

elever till fortsatt frivillig läsning. Frivillig läsning kan ha en positiv inverkan på barns 

avkodning, läsförståelse och förmågan till att kunna återberätta exempelvis en text. Liberg 

(2003, s. 229) redogör också för betydelsen av högläsning där vuxna fungerar som förebilder 

för barn när de läser, skriver och samtalar tillsammans. Därför hävdar Fox (2003, s. 39) att 

vuxna aldrig ska sluta högläsa för barn även efter de lärt sig läsa.  

 

Lane och Wright (2007, s. 669) påtalar vikten av att noggrant välja passande böcker som ska 

användas vid högläsning, det är alltså inte bara att välja en bok. Det är viktigt att tänka på 

böckernas innehåll som används vid högläsning och att ha ett tydligt syfte med den valda 

texten. Författarna poängterar att om syftet med högläsningen är att öka elevers ordförråd ska 

lärare välja en sagobok eller en skönlitterär bok. Om syftet istället är att öka elevers 

kunskaper och motivation för läsning ska lärare välja en faktabok (ibid.). Även Nilsson (2007, 

s. 91-92) poängterar vikten av att lärare noga tänkt igenom vilka böcker som ska användas i 

högläsningen. Enligt Nilsson är det betydelsefullt att lärare vet syftet med den valda 

högläsningsboken och vad eleverna ska ha lärt sig efter högläsningen. Det är även betydande 

att lärare väljer texter som intresserar elever och att de har egna erfarenheter av det som 

behandlas i boken, för att högläsningstillfället ska bli meningsfullt (ibid.).  

 

Att barn får lyssna till högläsning i hemmet eller i skolan kan enligt Lane och Wright (2007, 

s. 674) vara ett sätt att öka deras ordförråd, hörförståelse och ordigenkänning. Dock hävdar 

Jönsson (2007, s. 10) att läsa högt i klassrummet kan medföra att elever tappar 

koncentrationen och därför är det viktigt att lärare är uppmärksamma och lyhörda för elevers 

signaler, det vill säga deras gester och mimik. En liknande diskussion förs av Edwards (2008, 

s. 54) där ett av de vanligaste skälen till att elever tappar koncentrationen är på grund av att de 

har svårt för att skapa sig inre bilder av sammanhanget utifrån det höglästa. Författaren 

hävdar att eleven som inte förstår sammanhanget i högläsningen kan komma att känna sig 

utestängd om alla andra kompisar i klassen verkar förstå i innehållet i texten. Dock redogör 

Edwards (s. 21) och även Lundberg (2010, s. 34) för att elever under högläsningstillfället får 

öva sin koncentrationsförmåga och öva sig på att vara uppmärksamma. 

 

Som tidigare nämnts kan högläsning motivera elever till fortsatt läsning. Lundberg (2010, s. 

31, 34) redogör för detta då barns intresse för litteratur ökar vid högläsning då de får en glädje 

för läsandet och texternas innehåll kan möjligtvis ta dem till fantastiska världar av äventyr och 

spänning. Författaren betonar att genom högläsning kan barn skapa sig ett långsiktigt och 

varaktigt intresse för läsning och på så sätt utveckla sin läsförmåga. Vidare klargör Lundberg 

att ordförrådet berikas genom att barn som lyssnar till högläsning får möta nya ord som de 

aldrig får höra vid dagliga samtal. Lawson (2012, s. 257-258) menar att barn som får lyssna 

till högläsning i hemmet kan stimuleras och påverkas till senare akademiska studier. 

Författaren poängterar även att högläsning utvecklar barns muntliga språkkunskaper, 

fonologiska medvetenhet och skrivkunskaper. Fonologisk medvetenhet innebär enligt Fast 

(2008, s. 59) förhållandet mellan ljud och bokstav och är en grundläggande faktor vid 

språkinlärning. Vid högläsning kan även elevers självkänsla stärkas då de får upptäcka i 

böckernas värld att de inte är ensamma om att känna vissa känslor, som exempelvis rädsla och 

sorg (Edwards, 2006, s. 22).  
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2.4 Samlärande vid högläsning 

 
Samlärande innebär enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s. 121) 

delaktighet, kommunikation och mångfald av tankar och idéer. Barn skapar mening och 

förståelse när de verkar i en gemensam miljö, där de ges möjlighet att dela värderingar, 

kunskaper och språk. Författarna hävdar därför att samlärande är ett av förskolans och skolans 

viktigaste uppdrag (ibid.). Enligt Säljö (2010, s. 37) är samspel betydelsefullt för individens 

kunskapsinhämtning. För att barn ska lära av varandra förutsätts det att klimatet i 

klassrummet är tillåtande och positivt samt att lärandet är lekfullt, meningsfullt och roligt 

(Williams et al., 2000, s. 104). Därför är det viktigt enligt Williams et al. att i skolan skapa 

goda möjligheter för elevers dialoger, intressen och initiativ samt att både elever och lärare 

har ett gemensamt engagemang och ansvar. Ett klassrum där varje individs röst är av värde 

och där samlärande sker benämner Dysthe (1996, s. 13) som ett ”flerstämmigt klassrum”. Vid 

inlärningsprocessen hävdar Dysthe att den muntliga och skriftliga användningen av språket 

har stor betydelse för individens språkutveckling. Även Edwards (2008, s. 18) poängterar att 

den muntliga kommunikationen att samtala, att berätta och att lyssna är av stor vikt för 

språkets grund, då barn tar till sig kunskaper i samspel med varandra.  

 

Dysthe (1996, s. 54) betonar Vygotskijs lärandesyn, sociokulturella perspektivet, som innebär 

vikten av samspel och interaktion mellan människor. Säljö (2010, s. 18) beskriver Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv som att lärande sker i samspel mellan människor och att i samspelet 

finns en utvecklingspotential hos varje individ. Vidare hävdar Dominkovic´, Eriksson och 

Fellenius (2006, s. 154) att högläsning är ett sociokulturellt fenomen och kan ses som en 

viktig faktor i Vygotskijs teori om lärande. Lawson (2012, s. 260) menar att barn kan få stor 

glädje av högläsning då de får en social interaktion av samtal. Även Lane och Wright (2007, 

s. 673) redogör för betydelsen av högläsning eftersom det kan ge en möjlighet till att skapa en 

god relation till böcker och kan ses som en värdefull tid tillsammans. Dock poängterar 

Karweit (1994, refererad i Dominkovic´ et al., 2006, s. 132) att barnen i skolan kan bli passiva 

vid högläsning i grupp, eftersom det kan vara svårt att få en givande samtalsstund för hela 

klassen. Om lärare möter alla elevers tankar om bokens handling kan berättelsen förlora sin 

fart och elever riskerar då att tappa sin koncentration (ibid.). Samtidigt påtalar Williams et al. 

(2000, s. 33) att i klassrummet är det viktigt att lärare organiserar ett gemensamt lärande där 

barn och vuxna skapar mening tillsammans. För att få en god pedagogisk miljö betonar 

författarna betydelsen av att elever i klassrummet får möjlighet att skapa och söka kunskap 

genom diskussioner (ibid.). 

 

Williams et al. (2000, s. 109-110) hävdar att i all pedagogisk verksamhet är samlärande av 

stor vikt för elevers kunskapsutveckling och lärande. En annan viktig faktor gällande 

användandet av samlärande i skolan är att det förbereder elever att leva och verka i ett 

demokratiskt samhälle. Om elever enbart får arbeta individuellt kan enligt författarna detta 

bidra till att de kan få en brist i förståelsen för andra människors perspektiv (ibid.). 
 

2.5 Sammanfattning av bakgrund  
 

Utifrån vad en viss andel av internationell och nationell forskning, litteratur och styrdokument 

redogör om högläsning, har det visat sig att arbetssättet alltid varit en del av människans 

vardag. Det är viktigt att alla människor får lyssna till högläsning oavsett ålder eftersom 

språkutvecklingsprocessen är en process som utvecklas under hela livet. Genom högläsning 

kan vuxna fungera som förebilder för barn och på så sätt utveckla deras intresse för läsning. 

Litteraturstudien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där kunskap befästs i 
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samspel med andra och högläsning kan ses utifrån detta perspektiv. Utifrån detta samt tidigare 

forskning om högläsningens effekter på barns språkutveckling har det lett fram till följande 

problemformulering och syfte.  

3. Problemformulering 
 
Språk är av stor vikt för att leva och verka i dagens samhälle som präglas av text och samtal. 

Sett över det senaste decenniet har lärares läsundervisning blivit allt sämre, vilket lett till att 

elevers läskunskaper har försämrats. Att lärare i skolan använder sig av arbetssättet 

högläsning kan hjälpa vissa elever till en ökad språkutveckling. Högläsning är en handling när 

en vuxen läser en text högt för ett eller flera barn och är en viktig del av barns lärande. 

Eftersom högläsning är viktigt för barn, är det av stor vikt att lärare och även föräldrar får 

fördjupade kunskaper kring hur högläsning kan främja barns språkutveckling.  

4. Syfte  
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa högläsningens betydelse i de tidiga skolåren.  

 
Utifrån syftet kommer litteraturstudien att behandla följande frågeställning; På vilka sätt kan 

högläsning bidra till elevers språkutveckling i årskurs F-3?  

5. Metod 

  
I denna del redovisas metoder och tillvägagångssätt som valts att användas i litteraturstudien. 

Metoden utformades och genomfördes som en systematisk litteraturstudie, vilket Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31-32) beskriver som att forskaren använder sig 

av både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Vidare menar författarna att denna studie 

innebär att en analys och en fördjupning sker inom ett avgränsat område. De vetenskapliga 

artiklarna som behandlas i en systematisk litteraturstudie granskas kritiskt och systematiskt 

utifrån ett vetenskapligt syfte (ibid.). Torgerson (2003, refererad i Eriksson Barajas et al., 

2013, s. 28, 31) klargör att en systematisk litteraturstudie syftar till skapa en analys av data 

från tidigare genomförda empiriska undersökningar och redovisar tydligt vilket 

tillvägagångssätt studien har haft. Kapitlet har strukturerats med följande underrubriker: 

datainsamling och databearbetning.  

 

5.1 Datainsamling  
 
Datainsamlingen påbörjades genom att söka i databaserna SwePub och ERIC, vilka 

tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom ämnet pedagogik och undervisning. Valet till att 

börja artikelsökningen i dessa två databaser gjordes eftersom att databaserna behandlade det 

studerade ämnesområdet. Inledningsvis gjordes sökningar kring valt ämne för att få en 

överblick över ämnesområdet. Litteraturstudiens syfte formades sedan utifrån pilotsökningar 

för att därefter bestämma sökord som överensstämde med studiens ändamål. Därefter 

fortsattes sökningar via referenslistor i litteratur. I litteraturens referenslistor hittades 

vetenskapliga artiklar som förekom i databaserna JSTOR och Cinahl. JSTOR har sin 

inriktning inom ämnesområdena humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och 
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Cinahl berör vård och medicin. I litteraturstudien behandlades även avhandlingar som erhölls 

genom databasen SwePub.  

 

Sökordet som inledde sökningen i databasen SwePub var högläsning som gav en artikelträff 

och som inte var tillgänglig, därför fortsatte sökningen med begreppen läsning och läsa högt 

(tabell 1). Sökningarna i Swepub gav inga relevanta artiklar, vilket resulterade i att sökningen 

fortsattes i ERIC, med den engelska översättningen reading aloud. I databasen var; "reading 

aloud”, "reading storybooks" och “read aloud”, de fritextord som gav mest relevanta träffar 

till litteraturstudien (se   khistorik ta ell 2, bilaga A). Valet till användandet av 

apostroftecknen var för att begränsa sökningarna.  

 

I sökresultatet lästes samtliga rubriker, därefter lästes väsentliga abstracts, dock fanns det en 

insikt om att artiklarnas titlar inte alltid motsvarar artiklarnas innehåll. Vissa abstract som 

ansågs vara betydelsefulla för studien kunde inte användas då de var oåtkomliga. En del av 

artikelträffarnas abstract överensstämde inte med litteraturstudiens syfte, utan behandlade när 

eleven läser högt för sig själv utan några åhörare, dessa artiklar valdes därför att exkluderas. 

Även de artiklar som berörde högläsning för elever i högstadiet och gymnasiet exkluderades.  

 

Inklusionskriteriet som användes i alla data aser var ”peer reviewed”, vilket Eriksson Barajas 

et al. (2013, s. 61-62) beskriver som att en kritisk granskning har utförts innan artiklarna har 

publicerats. Författarna hävdar att ”peer reviewed” är ett av de kriterierna som påvisar att en 

text är vetenskaplig och tillförlitlig (ibid.). Andra inklusionskriterier som användes i 

databaserna ERIC, JSTOR och Cinahl för att avgränsa sökningarna var ”1990-2014” och 

”english”. F r att ytterligare avgränsa sökningarna användes den booleska termen AND (se 

  khistorik ta ell 2, bilaga A).  

 

I första urvalet valdes 16 artiklar som delades upp för att läsas enskilt, därefter diskuterades 

artiklarnas innehåll gemensamt. Till urval två valdes nio artiklar som bedömdes vara 

relevanta för syftet och innehöll passande underlag för litteraturstudien. Av de nio artiklarna 

var fyra av kvantitativ ansats, en av kvalitativ ansats och fyra var av kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ ansats. Dessa artiklar fördes in i en artikelöversikt (se Artikelöversikt tabell 3, 

bilaga B) där artiklarnas syfte, metod, urval/bortfall och resultat/slutsats redovisades. Enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61-62, 64-66, 184-192) ska en vetenskaplig artikel innehålla 

sammanfattning, inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat eller analys, diskussion och 

referenser. De betonar även vikten av att artiklarna förekommer i fler än en databas. 

Artiklarna som valdes granskades utefter Eriksson Barajas et al. granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa ansatser, detta för att säkerställa att de var tillförlitliga. I 

granskningen av de kombinerade ansatserna förekom det ingen färdig granskningsmall. Dessa 

artiklars kvalitéer säkerställdes därför genom en kombination av den kvalitativa checklistan 

och den kvantitativa checklistan. Vid granskning av samtliga artiklar beaktades studiernas 

målgrupper, metodval och resultatens relevans till studiernas syften.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord SwePub 

Rubriklista 

ERIC  

Heading list 

JSTOR  

Heading list 

 

Cinahl 

Heading list 

 

Högläsning 

Läsa högt 

Högläsning, 

Läsa högt, 

Läsning 

Read Aloud 

Reading Aloud 

Reading Aloud, 

Reading Aloud first 

grade, 

Listening to story 

reading 

Reading 

Aloud 

Literacy  Literacy Literacy, 

Literacy learning 

 

Literacy 

Läsa 

sagoböcker 

Läsa 

sagoböcker 

Reading 

Storybooks, 

Joint storybook 

reading, 

Joint book reading 

  

 

5.2 Databearbetning  
 
Databearbetningen påbörjades när allt material till litteraturstudien var insamlat och hade 

kritiskt granskats. De vetenskapliga artiklarnas resultatdel lästes då åter noggrant igenom på 

var sitt håll för att sedan diskuteras tillsammans. Anledningen till att resultatartiklarna lästes 

flera gånger var för att få en gemensam förståelse för artiklarnas resultat. Det som var relevant 

gentemot litteraturstudiens syfte i textavsnittet identifierades och markerades för att sedan 

översättas till svenska. Det var endast de artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte som 

i slutändan inkluderades i studiens resultatdel och redovisades i artikelöversikten (se 

Artikelöversikt tabell 3, bilaga B). I artikelöversikten beskrivs syfte, metod, urval/bortfall och 

resultat/slutsats för samtliga artiklar.  

 
Varje enskild artikels resultat sammanställdes därefter för att kunna urskilja om det fanns ett 

återkommande mönster av vad elever utvecklar i sin språkutveckling genom högläsning. 

Artiklarna analyserades först enskilt för att sedan kunna sättas i relation till helheten, det vill 

säga det sammanlagda resultatet från alla studier. Vidare identifierades och diskuterades 

studiernas likheter och skillnader, genom en kodning, där likheterna fördes samman i 

kategorier. Likheterna som sammanfördes prövades och omprövades flera gånger under 

arbetets gång, innan de slutgiltiga kategorierna framträdde. Utifrån kategorierna kunde 

litteraturstudiens resultatdel skrivas. De kategorier som framkom genom sammanställningarna 

av artiklarna var följande: lärares högläsning, högläsningens betydelse för eleven, 

högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven och högläsningens betydelse i hemmet.  

 

Litteraturstudien har följt de etiska aspekterna vid en systematisk litteraturstudie som 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69-70) hävdar är viktiga att förhålla sig till. Detta innebär att 

samtliga artiklar i studien arkiveras på ett säkert sätt i tio år och att alla resultatartiklars 

resultat presenteras i studien, inte bara de som stödjer studiens syfte och åsikter.   
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Efter datainsamlingen och databearbetningen påbörjades en gemensam produktion av 

litteraturstudiens samtliga delar. Under textskapandet diskuterades och problematiserades den 

insamlade datan för att få fram ett relevant resultat som var väsentligt för studiens syfte och 

frågeställning. Det fanns en tydlig tanke med det gemensamma ansvaret för studien och därför 

var det betydelsefullt att skriva litteraturstudiens samtliga delar tillsammans.  

6. Resultat 
 
I följande avsnitt kommer resultat från de studerade artiklarna att presenteras i underrubriker 

som gjorts utefter kodning. Kodningen kommer att belysa delar som anses vara relevanta för 

vår frågeställning: På vilka sätt kan högläsning bidra till elevers språkutveckling i årskurs F-

3? Resultatkapitlet är indelat i följande underrubriker: lärares högläsning, högläsningens 

betydelse för eleven, högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven och högläsningens 

betydelse i hemmet.    
 

6.1 Lärares högläsning  

 
I Prices, Bradleys och Smiths (2012, s. 433,435) studie visade det sig att lärarna frekvent 

högläste för hela klassen. Även i Fletchers, Grimleys, Greenwoods och Parkhills (2012, s. 8) 

studie visade det sig att högläsning var aktuellt i undervisningen för att öka elevernas 

engagemang, intresse och attityd till läsning. Lärarna högläste främst sagoböcker och 

skönlitteratur för eleverna och undvek att högläsa faktaböcker eller informationsböcker (Price 

et al., 2012, s. 433, 435). Lärarnas inställning till faktaböcker och informationsböcker var 

lågt, på grund av att de inte hade något självförtroende eller glädje till att högläsa dessa 

genrer. Resultatet från studien visade dock att eleverna hade en positiv inställning för alla 

genrer som lästes högt i klassen och såg fram emot en variation av högläsningsböcker (ibid.).   

 

I Fishers, Floods, Lapps och Freys (2004, s. 12) studie belystes vissa aspekter som lärare bör 

förhålla sig till för att få en gynnsam högläsning. Urvalskriterier som är betydelsefulla för att 

högläsningen ska bli gynnsam är att lärare väljer böcker efter elevers intressen och har ett 

tydligt syfte med den valda högläsningsboken. Innan lärare startar sin högläsning är det 

viktigt att de är förberedda genom att ha läst boken innan, för att ha kunskap om bokens 

handling och struktur. För att få en stimulerande högläsning är det av stor vikt att lärare 

skapar en dialog med klassen genom textsamtal, det vill säga att ställa frågor kring texten 

(ibid.).  

 

6.2 Högläsningens betydelse för eleven  
 
Det framkom i resultat att högläsning har en positiv inverkan på elevernas språkutveckling, 

koncentrationsförmåga och intresse för böcker (Feitelson, Goldstein, Iraqi & Share, 1993, s. 

77; Fisher et al., 2004, s. 12; Kraemer, McCabe & Sinatra, 2012, s. 171 & Pegg & 

Bartelheim, 2011, s. 3-5). I resultatet av Peggs och Bartelheims (2011, s. 3-5) undersökning 

beskrevs det att högläsning har en värdefull betydelse på elevernas enskilda tystläsning. Efter 

att läraren läst dagligen klarade eleverna av att läsa nio minuter längre i sina 

tystläsningsböcker. Enligt författarna framkom det att eleverna fick en ökad 

koncentrationsförmåga vid tystläsning då de inte längre tittade bort från sin läsning eller inte 

tog någon toalettpaus under tystläsningen. Daglig högläsning bidrog också till att känslan i 
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klassrummet under tystläsningen blev magisk och eleverna njöt av den sköna stunden. Innan 

läraren påbörjat sin högläsning uppgav några deltagare i undersökningen att de upplevde att 

det var tråkigt att läsa tyst, de förstod inte syftet med aktiviteten och de njöt inte av stunden. 

Men under Peggs och Bartelheims studie uppgav deltagarna att tystläsning är en stund av 

njutning och välbehag (ibid.). Högläsning har enligt Meyers, Stahls, Linns och Wardrops 

(1994, s. 81) studie visat sig ha en positiv inverkan på individens förmåga till att lyssna. 

Feitelson et al. (1993, s. 77) och Fisher et al. (2004, s. 12) menar att högläsning kan öka 

elevernas intresse för böcker och medföra större uppskattning och glädje för läsning. 

Likartade resultat styrks även av Pegg och Bartelheim (2011, s. 4-5) då deltagarna blev mer 

intresserade av att läsa litteratur efter att fått daglig högläsning.  

 

I Feitelsons et al. (1993, s. 77) undersökning framkom det att om barnen får lyssna 

kontinuerligt till högläsning påverkas deras språkutveckling. Lärare i studien 

uppmärksammade att barnens språk blev mer ordentligt, tydligt och grammatiskt efter daglig 

högläsning. Barnen började använda korrekt grammatik i sitt verbala uttryck och uttryckte sig 

på ett mer korrekt sätt. Feitelsons et al. undersökning visade även att barnen började använda 

sig av svåra ord från tidigare berättande och deras fantasi ökade efter att läraren högläst för 

dem. Deltagarna i Kraemers et al. (2012, s. 171) studie upplevde att högläsning var något 

betydelsefullt och något som kunde påverka klassens språkkunskaper positivt. I studien valde 

läraren stundtals att högläsa böcker som var baserade utifrån fakta och detta visade sig var 

mycket uppskattat bland deltagarna. Deltagarna uppskattade detta eftersom de kunde lära sig 

pålitlig fakta om deras intressen samtidigt förstod de också vikten av att få lyssna till 

skönlitteratur (ibid.).  

 
Enligt Kims (2012, s. 359) undersökning har det visat sig att högläsning även har betydelse 

för de individer som är i behov av särskilt stöd. Deltagarna i Kims studie hade nedsatt 

synförmåga och vissa var helt blinda. Eleverna uppskattade när läraren läste högt för dem och 

metoden var särskilt betydelsefull vid test-och provsituationer. Deltagarna beskrev att de 

föredrog högläsning eftersom läshastigheten var långsammare vid punktskrift. Vidare 

påtalade deltagarna att det var svårt att läsa punktskrift när det var flervalsfrågor, det vill säga 

när flera svarsalternativ kunde väljas. Det visade sig också i resultatet av Kim att när 

deltagarna fick prov upplästa för sig fick de ett bättre resultat än om de hade läst frågorna 

själva. Resultatet visade att när de tio deltagarna fick frågorna upplästa för sig var 

medelvärdet på provresultaten 55.56 och när eleverna inte fick frågorna upplästa för sig var 

medelvärdet 45.56 (ibid.).  

 

6.3 Högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven 

 
I resultatet från Meyers et al. (1994, s. 80-81) studie visade det sig att författarna funnit ett 

negativt samband mellan mängden tid som vuxna högläser för barnen och barnens 

läsprestationer. Detta samband hade inte författarna förväntat sig innan undersökningens 

början och sökte därefter orsaker till sambandet. Möjliga förklaringar som kunde ligga till 

grund till det negativa sambandet var enligt Meyer et al. att barnen enbart fick lyssna till det 

som höglästes. Författarna menar att läsning inte är någon magiskt företeelse i sig, utan det är 

av stor vikt att läsningen sätts i ett sammanhang, exempelvis att eleverna aktivt får delta i 

samtal kring det som lästes. Å andra sidan kan en tänkbar förklaring, enligt författarna, till det 

negativa sambandet vara att de observerade lärarna lade för mycket tid vid att läsa högt en 

längre stund och andra aktiviteter som istället berörde skrivinlärningen hanns inte med. Det 

bidrog exempelvis till att högläsningstillfället blev mer ogynnsamt då eleverna inte orkade 
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koncentrera sig. I undersökandet av att finna enskilda samband mellan vuxnas högläsning till 

barn och barnens läsprestationer fann Meyer et al. att barnens avkodning, det vill säga kunna 

koppla samman bokstavsnamn och bokstavsljud kan påverkas negativt av vuxnas högläsning, 

då barnen inte får någon direktkontakt med skriftspråket (ibid.).  

 
En annan ogynnsam aspekt av högläsning har enligt resultaten av Kims (2012, s. 359) studie 

visat sig vara att deltagarna utan nedsatt synförmåga presterade något bättre när de utförde 

prov på egen hand. Det visade sig att när någon läste ett prov högt för dem fick de ett sämre 

provresultat. Resultatet visade att när deltagarna fick läsa frågorna på egen hand var 

medelvärdet på provresultaten 81.00 och när eleverna fick frågorna upplästa var medelvärdet 

77.00. Nio av tio deltagare, utan nedsatt synförmåga, uppgav att det var mer lätthanterligt att 

utföra testerna utan högläsning, eftersom läshastigheten inte var densamma och att 

betänketiden till att besvara frågorna var begränsad och otillräcklig (ibid.).  

  

6.4 Högläsningens betydelse i hemmet  
 
Föräldrarna i Feitelsons et al. (1993, s. 77) studie upplevde att deras barn började tala om 

böckerna hemma som deras lärare läst högt för dem i skolan. Efter ökad entusiasm för böcker 

hos barnen köpte föräldrarna hem litteraturen som de fått lyssnat till i skolan och föräldrarna 

började läsa mer hemma för sina barn. Liknande resultat stöds i undersökningen av Fletcher et 

al. (2012, s. 11) där föräldrarna var angelägna om att främja läsningen hos deras barn. Detta 

innebar att föräldrarna var måna om sina barns språkutveckling och köpte därför hem böcker 

för att kunna högläsa tillsammans. Det framkom i Meyers et al. (1994, s. 82) studie att 

högläsning i hemmet hade en mer positiv påverkan på barnens språkutveckling än när barnen 

fick lyssna till högläsning i skolan. Anledningen till resultatet kan, enligt författarna, bero på 

att barnen blir mer delaktiga i läsningen i hemmet i jämförelse med högläsning i skolan. Som 

tidigare nämnts går det inte enbart att låta barnet lyssna på texter för att stimulera till positiv 

språkutveckling utan barnet måste även aktivt få delta i läsandet (ibid.).  

 
I studien av Vandermaas-Peeler, Nelson, Bumpass och Sassine, (2009, s. 304, 311) visade det 

sig att högläsning även skedde i barnets hem med familjen. Dock skiljde sig föräldrarnas 

beteende åt under högläsningen för de olika samhällsklasserna. Deltagande föräldrar i studien 

som tillhörde medelinkomstfamiljer utövade avsevärt mer undervisning under högläsningen 

med hjälp av öppna frågor, vilket bidrog till att barnen fick motivera sina svar. 

Låginkomstfamiljerna som deltog i Vandermaas-Peelers et al. studie utfärdade mer slutna 

frågor under högläsningen för deras barn, vilket gjorde att barnen inte behövde motivera sitt 

svar utan det räckte med ett ord eller en nickning. Det fanns dock ingen signifikant skillnad 

mellan de olika familjerna gällande deras kännedom om litteratur och båda samhällsklasserna 

förstod vikten av högläsning för deras barns språkutveckling (ibid.).  

7. Diskussion 

 
I denna del kommer litteraturstudiens metodkapitel och resultatkapitel att diskuteras och 

värderas kritiskt. Studiens litteratur och resultat kopplas samman till en diskussion som även 

kommer innehålla egna reflektioner. Diskussionskapitlet förtydligas genom underrubrikerna, 

metoddiskussion och resultatdiskussion.  
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7.1 Metoddiskussion 
 
En litteratursökning gjordes utifrån uppsatt problemformulering där syftet var att belysa 

högläsningens betydelse i de tidiga skolåren. En inledande och allmän sökning på ämnet 

högläsning skapades för att få en bra översikt över det valda ämnesområdet. Dock gav 

sökordet högläsning inga relevanta träffar som svarade mot studiens syfte. Den engelska 

översättningen reading aloud gav däremot mer relevanta träffar som svarade mot studiens 

syfte. Det kan ses som en styrka till studien att begreppet högläsning kan översättas direkt till 

engelska, reading aloud. En anledning till att detta kan ses som en styrka var då reading 

aloud var det begrepp som litteraturstudien efterfrågade. Andra sökord som hörde till 

begreppet högläsning användes i olika konstellationer.  
 

I databaserna SwePub och ERIC som behandlar områdena pedagogik och undervisning söktes 

relevanta artiklar till syftet. Det söktes även i en databas för ämnesområdena humaniora, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap, kallad JSTOR och i databasen Cinahl, som berör vård 

och medicin. Sökningarna ansågs vara systematiska och tillräckligt breda då sökningarna 

genomfördes i ett flertal databaser. Efter en granskning av de vetenskapliga artiklarna som 

återfanns i urval ett, valdes till urval två endast artiklar från databaserna ERIC och JSTOR. 

Valet till att dessa två databaser inkluderades i studiens resultatdel grundas i att artiklarna som 

uppfyllde studiens syfte hittades där.  
 

Den booelska sökoperatorn AND användes för att få mer specifika träffar. OR och NOT 

exkluderades då de inte ansågs vara relevanta till syftet. Samtidigt hade möjligtvis 

resultatartiklarna blivit fler om dessa booelska sökoperatorerna hade inkluderats i studien. I 

sökningarna som gjorts användes fritextord och ämnesord exkluderades. Fritextord användes 

för att få en mer specifik sökning, genom att enbart använda sig av ämnesord blir sökningen 

bredare. Å andra sidan om en kombination av ämnesord och fritextord hade använts i studiens 

sökningar kunde möjligtvis ytterligare träffar erhållits (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 80).  

 

En orsak till att litteraturstudiens resultat byggde på nio vetenskapliga artiklar, kan ha berott 

på att sökningarna begränsats till ett årsintervall mellan 1990-2014. Om studien utökat 

årsintervallet hade möjligtvis studiens resultatdel blivit mer pålitligt då eventuellt fler 

vetenskapliga artiklar hade kunnat användas. Å andra sidan skall litteraturstudien förankras 

till aktuell forskning för att den ska bli reliabel. Av de inkluderade artiklarna i resultatet var 

fyra av kvantitativ ansats, en kvalitativ ansats och fyra var av kombinerad ansats. Det var 

fördelaktigt att studien inkluderat både kvantitativa, kvalitativa och kombinerade ansatser 

eftersom det kan öka studiens tillförlitlighet och styrka studiens syfte. En anledning till att 

enbart nio artiklar inkluderades i resultatet kan tyda på att forskning inom litteraturstudiens 

ämnesområde var begränsad. Emellertid hade kanske fler vetenskapliga artiklar hittats ifall 

andra kombinationer av sökord hade använts. I denna studie har endast vissa utvalda sökord 

brukats, om andra sökord hade valts hade möjligtvis andra artiklar hittats. Å andra sidan har 

de utvalda sökorden noga tänkts över så att de är kopplade direkt till litteraturstudiens syfte.  

De vetenskapliga artiklarna bearbetades både enskilt och tillsammans. Att få fram adekvat 

material ur de engelska artiklarna krävdes stora ansträngningar, detta kan förklaras med att 

många av dem inkluderade artiklarna var kvantitativa.  

 

Resultatartiklarna var genomförda i länderna Israel, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydkorea 

och USA. Att artiklarna har en utsträckt spridning kan ha haft en påverkan på resultatet. Då 

geografiska spridningen på artiklarna är bred vilket anses kan vara både en styrka och en 



13 

svaghet till litteraturstudien. Styrkan är att det kunde synliggjorts eventuella potentiella 

differenser mellan länderna. En svaghet kan vara att litteraturen som används vid högläsning 

kan skilja länderna och deras språk åt och på så sätt påverka högläsningens effekter. Det hade 

varit intressant att jämföra dessa länder med Sverige för att se om det fanns några likheter 

eller skillnader. Frågan uppkom varför forskning om högläsning inte fanns på svenska, 

kanske beror det på att svenska forskare vill att fler läsare ska kunna få ta del av deras 

forskning och vill därför publicera studien på engelska. Det kan även bero på att svenska 

forskare inte har intresse för att forska kring högläsningens betydelse på barns 

språkutveckling. Dock bör det finnas forskning om detta då språkutveckling och 

språkinlärning är högaktuellt i Sverige. Detta på grund av att läskunskaperna hos svenska 

elever, sett över det senaste decenniet har försämrats, enligt den internationella studien PIRLS 

(Skolverket, 2012, s. 6, 60-63). Det hade även varit av intresse att hitta mer forskning om vad 

högläsning har för ogynnsam påverkan på individens språkutveckling och framförallt mer 

studier som behandlar årskurserna F-3. Detta för att kunna förbättra högläsningen och elevers 

språkutveckling.  
 
Samtliga vetenskapliga artiklar som valts i studien granskades utifrån granskningsmallar 

enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61-62, 64-66, 184-192) för både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Att granska artiklarna är av stor vikt för litteraturstudiens pålitlighet.  

Författarna menar att den vetenskapliga artikeln ska ha en vedertagen form och struktur. Den 

vetenskapliga artikeln ska innehålla sammanfattning, inledning, bakgrund, syfte, metod, 

resultat eller analys, diskussion och referenser. En styrka till litteraturstudien var att artiklarna 

förekom i ett flertal olika databaser, vilket Eriksson Barajas et al. ser som ett kriterium för att 

en artikel ska vara tillförlitlig och vetenskaplig. De artiklar som valts till resultatet har 

samtliga delar i sitt innehåll. Alla artiklar har även före publicering kritiskt granskats, det vill 

säga peer reviewed.  

 

Som Bryman (2011, s. 47-51) hävdar är reliabilitet och validitet två aspekter som är viktiga 

vid bedömning av undersökningar. Enligt författaren handlar reliabilitet om mätningens 

pålitlighet och validitet innebär om det som avses mätas verkligen mäts. Denna 

litteraturstudie anses vara reliabel, eftersom den grundas på ett flertal vetenskapligt granskade 

artiklar som visar liknande resultat och kan ses som en styrka till studien. Studien anses även 

vara valid då studiens syfte genomsyras i arbetets samtliga kapitel. Bryman (2011, s. 47-51) 

menar också att forskare måste ta hänsyn till extern validitet och generaliserbarhet. Den 

externa validiteten innebär frågan om resultaten av studien kan generaliseras för en större 

enhet än de som deltagit i studien. Denna studie kan generaliseras eftersom flera av de 

vetenskapliga artiklarna påvisade likartade resultat, men å andra sidan utgör deltagarna endast 

en utvald mängd av hela världens population och därför behöver inte studien vara 

generaliserbar.  

 

7.2 Resultatdiskussion  
 
I resultatet framstod det fyra olika kategorier, lärares högläsning, högläsningens betydelse för 

eleven, högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven och högläsningens betydelse i 

hemmet. Det är betydelsefullt att lärare möter alla elever och ger förutsättningar till att söka 

kunskap tillsammans. Lgr 11 (Skolverket, 2011, del 1, s. 8) belyser värdet av att skolans 

undervisning ska anpassas till varje individs behov och förutsättningar. För att elever ska 

utöka sin kunskapsbank bör de få chansen att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet i skolan. Enligt Williams et al.( 2000, s. 121) skapar barn mening och 
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förståelse när de verkar i en gemensam miljö. När lärare bedriver högläsning för klassen kan 

detta ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Vygotskij förespråkar, då inlärning sker 

tillsammans (Dominkovic´ et al., 2006, s. 154).  

 

Enligt Reichenberg (2008, s. 7) är ett av skolans viktigaste uppdrag att se till att alla elever lär 

sig läsa, förstå och använda texter. Genom läsning skaffar elever sig färdigheter för andra 

ämnen, därför är en god läsförmåga helt avgörande för elevers fortsatta skolgång (ibid.). Det 

är viktigt att lärare ser till varje enskild individs behov då de bär med sig olika erfarenheter 

och kunskaper. Lärare har i uppgift att elever ska få möjligheter att utveckla sitt språk, sin 

identitet och sin förståelse för omvärlden genom mötet med skönlitteratur (Skolverket, 2011, 

del 3, s. 222). Reichenberg (2008, s. 7) menar att när elever får möta skönlitteraturens värld 

öppnas det upp för nya världar och en individuell utveckling, alltså är en god läsförmåga av 

stor vikt. Ett arbetssätt som kan stimulera individen till en god språkutveckling är, enligt oss, 

högläsning.  

 

Strömqvist (2003, s. 57) redogör för att språkutvecklingsprocessen är en process som 

utvecklas hela livet och utan slutpunkt. Det bästa verktyget för att ge barn en positiv 

språkutveckling och ett rikt språk är genom böcker (Svensson, 1998, s. 28). Därför är det av 

stor vikt att vuxna aldrig slutar att läsa för barn, även när de har lärt sig läsa (Fox, 2003, s. 

39). Litteratur kan användas som högläsningsböcker både i hemmet och i skolan för att öka 

barns språk. Resultat visar att högläsning ger en positiv inverkan på barns språkutveckling 

(Edwards, 2008, s. 20; Feitelson et al., 1993, s. 77; Kraemer et al., 2012, s. 171; Lane & 

Wright, 2007, s. 674; Lawson, 2012, s. 257-258 & Lundberg, 2010, s. 34). Feitelson et al. 

(1993, s. 77) menar att daglig högläsning utvecklar elevers språk då det muntliga språket blir 

mer grammatiskt, tydligt, ordentligt och ordförrådet utökas. Även Lane och Wright (2007, s. 

674) betonar att högläsning är ett arbetssätt som gynnar elevers språkutveckling genom utökat 

ordförråd, hörförståelse och ordigenkänning. Att bedriva undervisning med högläsning menar 

Edwards (2008, s. 20) och Lundberg (2006, s. 41) ger rika möjligheter till att utveckla elevers 

ordförråd. Likaså poängterar Lawson (2012, s. 257-258) betydelsen av högläsning för 

individens språkfärdighet då barns muntliga språkkunskaper, fonologiska medvetenhet och 

skrivkunskaper utvecklas. Å andra sidan redogör Meyer et al. (1994, s. 80-81) att elevers 

avkodning, det vill säga att kunna koppla samman bokstavsnamn och bokstavsljud kan genom 

frekvent högläsning försenas eller avstannas, på grund av att de inte får något möte med 

skriftspråket. Lgr 11 (Skolverket, 2011, del 3, s. 223) beskriver i det centrala innehållet för 

svenska att elever ska få förutsättningar till att lära sig sambandet mellan ljud och bokstav i 

skolan. Om högläsning tillämpas i undervisningen anser vi att det är viktigt att lärare ibland 

låter elever få texten som berättas framför sig, för att inte försena eller avstanna deras 

avkodning. Å andra sidan menar vi om elever varje högläsningstillfälle får texten framför sig 

kan lärtillfället förlora sin innebörd och sitt syfte. Samtidigt kan texten som eleverna får 

framför sig bidra som stöd för vissa elever och därför behöva tillämpas varje gång.  

 

En möjlig orsak till att resultaten av Feitelson et al. (1993, 72-74) och Meyer et al. (1994, s. 

74-79) har skiljt sig åt kan bero på att studiernas ansatser har varit olika. Feitelson et al. har 

valt att använda sig av ostrukturerade observationer och tester, vilket kan bedömas som en 

kombination av kvalitativ- och kvantitativ data. Meyer et al. (1994, s. 74-79) har istället i sin 

undersökning endast valt att använda sig av kvantitativ data i form av tester och strukturerade 

observationer. En annan tänkbar förklaring till de skilda resultaten av dessa studier kan vara 

att Feitelsons et al. (1993, 74) undersökning pågick under fem månader och Meyers et al. 

(1994, s. 69) studie var en longitudinell studie, det vill säga att upprepade mätningar görs på 

samma individer över en längre tid. Detta kan vara en möjlig orsak då studier som genomförs 
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under en längre tid kan komma att få en större datainsamling. Ett annat eventuellt skäl till de 

skilda resultaten kan vara att studierna har beaktat olika barngrupper. Feitelson et al. (1993, s. 

72) har undersökt fem-och sexåringar och Meyer et al. (1994, s. 74-75) har i sin studie följt 

elever från förskolan upp till årskurs sex. Samtliga undersökningar hade jämförliga syften 

som svårligen kan ha haft en inverkan på de skilda studiernas slutresultat. Syftet med 

Feitelsons et al. (1993, s. 72-74) studie var att se vilka effekter daglig högläsning har på barns 

språk. Meyers et al. (1994, s. 74-75) syfte var att undersöka vilka effekter högläsning har på 

yngre barns läsprestationer.   

 

Vi hävdar att det är viktigt att lärare har ett klart syfte med sin högläsning för att det ska bli en 

meningsfull aktivitet. Detta påpekar även Fisher et al. (2004, s. 12) är en viktig förutsättning 

för att skapa en gynnsam och lyckad högläsning. Därför är det av stor vikt att lärare väljer 

böcker utefter undervisningens syfte. Lane och Wright (2007, s. 669) betonar att sagoböcker 

och skönlitterära böcker ökar elevers ordförråd och faktaböcker ökar elevers motivation för 

läsning och kunskaper om faktainnehållet. För att få en varierad undervisning menar vi att det 

är betydelsefullt att lärare läser böcker från olika genrer. Detta är även viktigt för att 

högläsningen ska anpassas till varje individs intresse och behov. Price et al. (2012, s. 433, 

435) poängterar vikten av en variation av högläsningsböcker eftersom olika genrer ger 

upphov till glädje, njutning och intresse hos elever. Dock påvisar Price et al. att lärare sällan 

högläser faktaböcker då deras inställning och intresse för denna genre är låg. Lärare högläser 

däremot mestadels ur sagoböcker och skönlitterära böcker då deras självförtroende och glädje 

till denna genre är högre (ibid.). Att enbart läsa sagoböcker och skönlitterära böcker kan leda 

till att elever får bristande faktakunskaper och minskad motivation till läsning. Därför är det 

viktigt att lärare högläser alla genrer för att utveckla individen. Alla individer har olika 

intressen och därför behövs en varierad läsundervisning.  

 

Vid högläsning tränar och utvecklar elever även sin koncentrationsförmåga och förmågan till 

att lyssna. I resultat framgår det att högläsning har en positiv inverkan på elevers förmåga till 

att lyssna (Meyer et al., 1994, s. 81). Detta stärks också av Pegg och Bartelheim (2011, s. 3-5) 

som påvisar att elever får en ökad koncentrationsförmåga när de lyssnar kontinuerligt till 

högläsning. Författarna hävdar att högläsningens gynnsamma effekt på 

koncentrationsförmågan även påverkar andra språktillfällen som exempelvis tystläsning. 
Edwards (2008, s. 21) och Lundberg (2010, s. 34) poängterar likaså vikten av högläsning då 

elever under detta tillfälle övar sin koncentrationsförmåga och att lyssna. Dock hävdar 

Jönsson (2007, s. 10, 70) att elever kan tappa koncentrationen vid högläsningstillfället, därför 

är det viktigt att lärare är uppmärksamma på elevers signaler av ointresse. Samtidigt menar 

Jönsson att elevers brist på koncentration kan innebära att de bearbetar det som läses högt. 

Det är därför betydelsefullt att lärare kan känna av varje individs känslor och uttryck (ibid.). 

Edwards (2008, s. 54) hävdar att det vanligaste skälet till att elever tappar koncentrationen är 

för att de har svårt att skapa sig en inre bild av sammanhanget utifrån det höglästa. Detta kan 

leda till, enligt författaren, att en elev som inte förstår sammanhanget i högläsningen kan 

känna sig utesluten ifall övriga klasskompisar verkar förstå (ibid.). Enligt vårt sätt att se på 

det, är det viktigt att lärare som högläser känner sin klass och att relationen i klassen är öppen. 

Om en elev känner känslan av att inte förstå innehållet i det som högläses är det viktigt att hen 

vågar uttrycka det. En förutsättning att hen ska våga uttrycka sina känslor är att miljön i 

klassen är tillåtande och öppen. Vi anser att ett högläsningstillfälle inte ska upplevas 

obehagligt för någon utan vara ett lustfyllt och glädjefyllt inslag i undervisningen.  

 

Enligt Kåreland (2009, s. 69) har barns läsvanor och förhållandet till litteratur förändrats över 

tid. Författaren menar, sett från de senaste åren, att läsning av skönlitteratur har minskat för 
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barn i åldern tre till åtta år. Barn som läser mest är nio till fjorton år, dock finns det en 

oroväckande utvecklingstrend som visar att andelen läsande barn har minskat sett över det 

senaste decenniet (SOU 2012: 65, s. 383-384). En anledning till minskad läslust bland unga 

kan bero på att den svenska skolan blivit allt sämre på att undervisa i läsning (ibid.). Resultat 

från PIRLS (Skolverket, 2012, s. 6) visar även att läskunskaperna hos svenska elever sett över 

det senaste decenniet har försämrats. En försämrad läsförmåga kan leda till att elever får en 

begränsad läsförståelse (SOU 2012: 65, s. 384). Ett arbetssätt som kan bidra till att elever får 

en bättre läsförmåga och läsförståelse är genom högläsning, då elevers intresse för läsning 

ökar. Liberg (2003, s. 229) hävdar att vuxna fungerar som förebilder för barn när de läser 

tillsammans och kan resultera till en ökad lust för litteratur och läsning. Därför är det 

betydelsefullt att lärare kontinuerligt högläser för klassen så att elevers läskunskaper kan 

utvecklas och förbättras. Även resultat från ett flertal studier visar att elevers intresse för 

läsning ökar genom lyssnandet till högläsning (Feitelson et al., 1993, s. 77; Fisher et al., 2004, 

s. 12 & Pegg & Bartelheim, 2011, s. 4-5). Vidare betonar Fletcher et al. (2012, s. 8) att 

högläsning kan genomföras för att öka elevers engagemang och attityd till läsning. Genom 

högläsning kan barn skapa sig ett långsiktigt intresse för läsning, detta för att texterna tar dem 

till fantastiska världar av äventyr och spänning (Lundberg, 2010, s. 31, 34). Feitelson et al. 

(1993, s. 77) menar att böckernas världar utvecklar elevers fantasi och känslor. Elevers 

självkänsla kan även stärkas av högläsningens handling då de får upptäcka att de inte är 

ensamma om att känna vissa känslor (Edwards, 2006, s. 22).  

 

Skolan har i uppdrag att samverka med hemmen för att skapa de bästa förutsättningarna för 

barns utveckling och lärande (Skolverket, 2011, del 2, s. 16). Vi hävdar att ett samarbete 

mellan skolan och hemmen kan ske exempelvis genom att lärare och föräldrar läser högt för 

barnen. Dock kan föräldrar lida brist på tid eller bristfälliga språkkunskaper som kan leda till 

att samarbetet mellan skolan och hemmen stundtals blir problematiskt. Däremot anser vi att 

föräldrar med bristfälliga språkkunskaper inte behöver hindra samarbetet till att främja barns 

språkkunskaper. Föräldrar kan aktivt högläsa för sina barn på sitt modersmål och på så sätt 

gynna barnens språkutveckling.  

 

Enligt Lane och Wright (2007, s. 674) kan högläsning i hemmen bidra till ökat ordförråd, 

hörförståelse och ordigenkänning hos barnen. Även Lundberg (2006, s. 7) poängterar att 

daglig högläsning av föräldrar kan öka barns ordförråd och känsla för skriftspråkets struktur. 

En liknande diskussion förs också av Meyer et al. (1994, s. 82) som påvisar att högläsning i 

hemmen ger en mer positiv inverkan på barns språkkunskaper än högläsning i skolan. 

Författarna menar att barn som får lyssna till högläsning i hemmen är mer aktiva, det vill säga 

de får samtala kring det som läses, jämfört med i skolan (ibid.). Fisher et al. (2004, s. 12) 

betonar även detta som en viktig förutsättning för att skapa en gynnsam högläsning. Att elever 

aktivt får delta i högläsningen kan enligt författarna innebära att lärare ställer frågor kring 

bokens innehåll och på så sätt skapas ett samtal. Dock kan det vara svårt att möta alla elevers 

tankar och få en givande samtalsstund för hela klassen. Detta kan leda till att vissa elever blir 

passiva och känner utanförskap. Å andra sidan hävdar Williams et al. (2000, s. 33) att det är 

betydelsefullt för elevers lärande att lärare skapar situationer där kunskap sker genom 

meningsfulla diskussioner. Enligt vår mening är det betydelsefullt att högläsningstillfället blir 

meningsfullt för alla individer. Ett arbetssätt kan därför vara att läsa högt i mindre grupper för 

att få alla elever delaktiga i diskussionerna kring det höglästa. Samtidigt är det viktigt att 

variera storleken på högläsningsgrupperna för att det ska bli meningsfullt för alla elever.  
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8. Konklusion 

  
Utifrån litteraturstudiens resultat konstateras det att högläsning främjar elevers 

språkutveckling, däremot förekommer det även några ogynnsamma effekter på elevers 

språkutveckling. I studien synliggjordes det att barns språk, ordförråd, koncentrationsförmåga 

och intresse främjas när en vuxen högläser för dem. Å andra sidan visade det sig att barns 

avkodning kan påverkas negativt av högläsning. För att högläsning ska bli en värdefull tid för 

barns språkutveckling måste det sättas i ett sammanhang, där elever aktivt får delta i samtal 

kring det lästa. Det är betydelsefullt att lärare arbetar varierat med olika arbetssätt för att 

skapa förutsättningar till att alla elever får sina behov tillfredsställda, där högläsning kan vara 

ett arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att arbeta kontinuerligt med högläsning för att det ska 

bli meningsfullt och för att utveckla elevers språk. Det är även av stor vikt att föra en dialog 

med eleverna, hur de känner kring högläsning, det är ändå eleverna som ska sättas i fokus. 

Lärare bör vara lyhörda på elevers intressen och välja högläsningsbok utifrån det. Att elevers 

intressen sätts i centrum kan vara en avgörande faktor för att lärandet ska bli meningsfullt och 

roligt. När elever känner att deras intressen är tillgodosedda och att undervisningen är rolig då 

sker ett lärande.  

9. Implikation  
 

Litteraturstudien visade att det behövs mer forskning kring, på vilka sätt högläsningen bidrar 

till barns språkutveckling. Enligt vårt sätt att se på det är behovet av mer forskning gällande 

elever i årskurs F-3, svensk forskning och även mer kvalitativa forskningsansatser önskvärt. 

För att kunna öka elevers språkkunskaper och framförallt deras läskunskaper kan det vara 

betydelsefullt att lärare får mer kunskap om högläsning. Mer insikt inom ämnet högläsning 

kan betyda att både lärare och föräldrar lägger märke till barns språkutveckling och språkliga 

framtid mycket tidigare och kan på så sätt förbereda barnen in i samhället. Förhoppningen är 

att studien kan komma att väcka nya tankar om högläsningens betydelse hos exempelvis 

verksamma lärare, nyutbildade lärare och föräldrar. Ett förslag skulle vara till framtida 

forskning att studera lärares, elevers och föräldrars förhållningssätt till högläsning. Detta kan 

möjligtvis leda till djupare resonemang kring, på vilka sätt högläsningen bidrar till barns 

språkutveckling
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Bilaga A:1 

Tabell 2. Sökhistorik                                                

Datum Databas Sökord/Limits/boolska 

Operatorer 

Antal 

Träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

2014-

05-07 

ERIC “read aloud” 

 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

360 11  3 1 

2014-

05-02 

JSTOR "listening to story reading" AND 

effects 

 

Limits: English, research article, 

social sciences, 1990-2014, peer 

reviewed 

6 6 1 1 

2014-

04-14 

CINAHL “Literacy” AND “reading aloud” 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed  

  

Search modes - Boolean/Phrase
  

7 1 1 0 

2014-

04-14 

ERIC “Joint  ook reading” 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed  

  

Search modes - Boolean/Phrase 

20 2 1 0 

2014-

04-14 

ERIC "Reading Aloud" AND 

Effectiveness 

Limits: English, research 

article,1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

109 5 1 0 

2014-

04-09 

ERIC "Reading aloud" 

AND primary school 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

12 3 1 1 

2014-

04-09 

ERIC “Joint story ook reading” 

Limits: English, research article, 

peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

4 4 1 0 
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Tabell 2. Sökhistorik                                               

Datum Databas Sökord/Limits/boolska 

Operatorer 

Antal 

Träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

2014-

04-09 

JSTOR 

(Journal 

Storage) 

(Reading Aloud first grade) 

AND literacy 

Limits: English, research article, 

social sciences, 1990-2014, peer 

reviewed 

14991 

 

6 1 0 

2014-

04-08 

ERIC "Reading storybooks" AND 

aloud AND children 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

3 3 2 2 

2014-

04-08 

ERIC "Literacy learning” AND 

reading AND aloud 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

14 3 1 1  

2014-

04-08 

ERIC “Reading aloud” AND school 

AND effects 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

61 1 1 1 

2014-

04-08 

ERIC “Reading aloud” AND school 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

394 5 1 1 

2014-

04-08 

ERIC Reading aloud 

Limits: English, research article, 

1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

1189 2 1 1 

2014-

04-08 
ERIC “Reading aloud”, 

Limits: English, research 

article,1990-2014, peer reviewed 

 

Search modes - Boolean/Phrase 

1073 14 3 0 
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Tabell 2. Sökhistorik                                               

Datum Databas Sökord/Limits/boolska 

Operatorer 

Antal 

Träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

2014-04-

08 

SwePub Läsa högt,  

Limits: refreegranskat 

1 1 0 0 

2014-04-

08 

SwePub Läsning, 

Limits: refreegranskat 

48 6 1 0 

2014-04-

08 

SwePub Högläsning 

Limits: refreegranskat 

1 1 0 0 
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                         /forskning med kvalitativ metod         

 
 
 
 
 

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012 

 

Literacy  

 

 

ERIC- 

"Reading 

aloud" 

AND primary 

school 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

 

  

Fletcher, J., 

Grimley, 

M., 

Greenwood, 

J., & 

Parkhill, F. 

Motivating 

and 

Improving 

Attitudes to 

Reading in 

the Final 

Years of 

Primary 

Schooling 

in Five New 

Zealand 

Schools 

Syftet var att 

undersöka på vilka 

sätt lärare kan 

förändra elevers 

attityder till läsning. 

En kvalitativ ansats 

med semistrukturera

de intervjuer och 

observationer. I 

analysen kodas den 

insamlade datan.  

Urval: I fallstudien deltog 

åtta lärare som arbetar med 

10-12-åriga elever från 

fem olika skolor i Nya 

Zeeland. I fallstudien 

bestämde forskarna i 

samråd med en rådgivande 

kommitté ut ett antal 

urvalskriterier som fick 

avgöra valet av skolornas 

lärare.  

Bortfall: Ej angivet.  

I forskningen fann 

forskarna strategier för 

att utveckla och 

upprätthålla positiva 

attityder till läsningen 

hos eleverna.  
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Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012 

 

Journar of 

Visual 

Impairme

nt & 

Blindness 

 

 

ERIC- 

“reading 

aloud” AND 

school 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

 

Kim, J.  

 

The Effect 

of “Read-

Aloud” as a 

Test 

Accom-

modation 

for Students 

with Visual 

Impairment

s in South 

Korea

  

Syftet var att 

undersöka effekten av 

att läsa högt för elever 

med synskada i 

Sydkorea.  

En kvantitativ studie 

med tester, 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer och 

databehandling i 

SPSS.  

 

Urval: tio koreanska elever 

med synskada och tio 

koreanska elever utan 

synskada. Eleverna gick i 

årskurs ett till tre.  

Bortfall: Ej angivet.  

Resultaten visade att 

eleverna med synskada 

fick bättre resultat när 

läraren läste texten högt 

för dem medan de 

elever utan 

funktionsnedsättning 

presterade bättre när 

läraren inte läste högt.  
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Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012 

 

Literacy 

Research 

and 

Instructio

n 

 

 

ERIC- 

“reading 

aloud” AND 

school AND 

effects 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed  

Kraemer, 

L., McCabe, 

P., & 

Sinatra, R.  

The Effects 

of Read-

Alouds of 

Expository 

Text on 

First 

Graders' 

Listening 

Comprehen

sion and 

Book 

Choice  

Att se om eleverna 

utvecklar sin 

hörförståelse bättre 

genom att läraren 

högläser faktaböcker 

eller skönlitteratur.  

Kvantitativ studie 

med 

hörförståelsetester 

och en chi-square 

analys.  

Urval: Ett 

bekvämlighetsurval av 77 

stycken förstaklassare 

varav 42 killar och 35 

tjejer.  

Bortfall: Ej angivet. 

Studien visade att det är 

viktigt att eleverna får 

lyssna till både 

faktaböcker och 

skönlitteratur för att 

utveckla sin 

läsutveckling och 

förståelse.  
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Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1994 

 

Journal of 

Education

al 

Research 

 

ERIC- 

"reading 

storybooks" 

AND aloud 

AND 

children 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

 

Meyer, A, 

L., Stahl, A, 

S., 

Linn, L, R., 

&  

Wardrop, L, 

J. 

Effects of 

Reading 

Storybooks 

Aloud to 

Children.  

Syftet med studien var 

att undersöka hur barn 

uppfattar och förstår 

vad de läser. Studiens 

syfte var även att 

undersöka vilka 

effekter föräldrars och 

lärares högläsning har 

på yngre barns 

läsprestationer.   

En longitudinell 

studie med en 

kvantitativ ansats där 

strukturerade 

observationer samt 

bedömande tester 

genomfördes på 

elever. 

Urval: I studien deltog tre 

olika skolor (förskola-åk 

6) från skilda skoldistrikt i 

delstaten Illinois i USA. 

En skola representerade en 

liten lantlig by, en annan 

skola representerade en 

småstad och den tredje 

skolan representerade en 

skola som ligger beläget i 

en förort utanför en 

storstad.  

Bortfall: Ej angivet. 

Studien visade att läsa 

för barn är en främjande 

aktivitet och kan ge 

positiva effekter på 

barns läsprestationer. 

Däremot poängterar 

studien att endast läsa 

högt för barn behöver 

inte ge önskvärda 

effekter utan det är 

viktigt hur 

högläsningen används i 

sitt sammanhang.    
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Tabell 3.                /forskning med kvantitativ metod         

 

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2009 

 

Journal Of 

Early 

Childhood 

Literacy 

ERIC- 

"literacy 

learning" 

AND reading 

AND aloud 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

 

Vandermaas

-Peeler, M., 

Nelson, J., 

Bumpass, 

C., & 

Sassine, B. 

 

 

Social 

Contexts of 

Developme

nt: Parent-

Child 

Interactions 

during 

Reading and 

Play 

Syftet var att 

undersöka föräldrar 

och barns 

engagemang och hur 

föräldrarnas stöttning 

ser ut till aktiviteterna 

i hemmet relaterat till 

barns läskunnighet.  

Kvantitativ ansats 

med observationer 

och strukturerade 

intervjuer som 

videoinspelades.  

Urval: 37 amerikanska 

familjer deltog. 

Medelåldern på barnen var 

60 månader och 

medelåldern på föräldrarna 

var 33,57. 

Bortfall: Ej angivet.  

  

Föräldrarnas 

engagemang och 

stöttning till sina barn 

skiljde sig inte 

beroende på familjens 

inkomst. Föräldrarna 

var måna om att fånga 

barnens intresse och 

engagemang för böcker. 

Resultatet visade även 

att 

medelinkomstföräldrarn

a började läsa tidigare 

för sina barn jämfört 

med 

låginkomstföräldrarna.  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod      

 

 

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1993  

 

Reading 

Research 

Quarterly 

JSTOR-  

"listening to 

story 

reading" 

AND effects 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

 

 

Feitelson, 

D., 

Goldstein, 

Z.,  

Iraqi, J.,  & 

Share, L, D.  

Effects of 

Listening to 

Story 

Reading on 

Aspects of 

Literacy 

Acquisition 

in a 

Diglossic 

Situation 

Syftet med studien var 

att se vilka effekter 

daglig högläsning har 

på barnens 

språkutveckling under 

en fem månads period.  

En kombinerad 

ansats med 

kvalitativa och 

kvantitativa metoder 

såsom tester och 

observationer. 

Testerna undersökte 

bland annat elevers 

ordförråd och 

hörförståelse.  

Urval: Ett slumpmässigt 

urval med 12 stycken 

förskoleklasser i Israel. 

Studien pågick under fem 

månader.  

Bortfall: Ej angivet.  

Lärarna upptäckte att 

elevernas uttal blev mer 

tydligt och rätt 

grammatiskt. Eleverna 

lärde sig exempelvis att 

använda rätt 

tempusform av de 

höglästa orden. 

Föräldrarna till de 

undersökande barnen i 

studien 

uppmärksammade att 

deras barn hade fått ett 

större intresse för 

böcker under studiens 

gång. 



 

Bilaga B:7 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod      

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2004 

 

Reading 

Teacher 

ERIC-  
“read aloud” 

Inklusionskrit

erier: English, 

1990-2014. 

peer reviewed 

Fisher, D., 

Flood, J., 

Lapp, D., & 

Frey, N.  

Interactive 

read-alouds: 

Is there a 

common set 

of 

implementat

-ion 

practices? 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Syftet med studien var 

att undersöka om det 

finns några särskilda 

riktlinjer som lärare 

behöver förhålla sig 

till för att maximera 

högläsningen.  

En kombinerad 

ansats med 

kvalitativa och 

kvantitativa metoder 

såsom observationer 

och intervjuer. Den 

observerande datan 

och intervju datan 

kodades sedan till 

olika kategorier som 

visas i studiens 

resultat. 
 

Urval: I studien gjordes ett 

flertal urval. Forskarna 

valde slumpvis ut 25 

expertlärare från 25 olika 

skolor som blivit 

nominerade av deras 

rektorer efter studiens 

kriterier. Därefter valdes 

slumpvis 120 lärare som 

inte klassats som experter. 

Bortfall: 20 expertlärare 

uteslöts från studien 

eftersom de ej klassades 

som experter enligt 

forskarna. Av 284 VFU-

lärare valdes 120 stycken 

för att representera den 

lärargrupp som inte ansågs 

vara lärarexperter.   

Resultatet i studien 

visade att det förekom 

en del skillnader i 

expertlärarnas 

undervisning jämfört 

med de övriga 

observerade lärarnas 

undervisning. 

Expertlärarna var 

skickliga på att 

maximera och ta till 

vara på 

högläsningstillfällena 

för att intressera och 

utveckla elevernas 

språkfärdigheter.  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod      

 

 

 

 

 

 

 

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2011 

 

Current 

Issues In 

Education 

 

 
 

ERIC- 

reading aloud 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 

Pegg, L. A., 

& 

Bartelheim, 

F. J. 

 

 
 

Effects of 

Daily Read-

Alouds on 

Students' 

Sustained 

Silent 

Reading.  

Syftet med studien var 

att undersöka vilken 

inverkan daglig 

högläsning har på 

elevernas tystläsning 

samt hur högläsningen 

påverkar deras 

motivation.  

En kombinerad 

ansats med 

observationer och 

enkäter.  
 

Urval: 21 förstaklass 

elever varav tio flickor och 

elva pojkar. Studien 

genomfördes under två 

veckor. 

Bortfall: Ej angivet.  

Resultatet visade att 

högläsningen ökade 

elevernas motivation 

och njutning till 

läsning. Efter att 

eleverna fått lyssna till 

daglig högläsning läste 

eleverna längre vid 

tystläsning. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod      

 

Publikati-

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krit

erier/ 

inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012  
 

Early 

Childhood 

Research 

Quarterly 

 
 

 

ERIC- 

"reading 

storybooks" 

AND aloud 

AND 

children 

Inklusionkrite

rier: English, 

1990-2014, 

peer 

reviewed 
 

Price, L., 

Bradley, B. 

A., & 

Smith, J 

A 

Comparison 

of Preschool 

Teachers' 

Talk during 

Storybook 

and 

Information 

Book Read-

Alouds 

Syftet med studien var 

att jämföra 

förskollärares 

textsamtalande under 

högläsning utifrån två 

olika genre.  

En kvalitativ ansats 

av observationer 

med inslag av 

kvantitativ data som 

enkäter. Det gjordes 

en kodning utifrån 

lärarnas yttranden. 
 

Urval: 20 amerikanska 

förskollärare deltog i 

studien, varav 18 var 

kvinnor och två var män. 

Förskollärarnas ålder 

varierade från 22-59 år.   

Bortfall: Sju lärare 

avslutade studien tidigare 

på grund av 

mammaledighet eller 

lämnat sitt jobb.   

Resultatet visade att det 

fanns både likheter och 

skillnader mellan 

förskolelärares 

textsamtalande under 

högläsningen av olika 

genrer. 
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