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Sammanfattning  

Ett bra sätt att lära sig ett nytt språk sägs vara att lyssna, det är ju trots allt så vi börjar 

förstå vårt språk.  Syftet med denna litteraturstudie är att studera om högläsning kan 

användas och hur den kan användas vid inlärningen av engelska. Studien består av åtta 

artiklar som handlar om högläsning vid inlärning av engelska som andraspråk. 

Resultatet är indelat i följande teman: Ordförråd, kombinera läsning på hemspråk och 

andraspråk, boksamtal, gruppstorlek vid högläsning, högläsarens roll samt öka 

motivationen med högläsning. Slutsatsen av studien är att högläsning kan utveckla barns 

ordförråd då läsningen sker i samband med boksamtal. Det ordförråd som utvecklas är 

de ord man lägger mer tid på. Vi rekommenderar fortsatt forskning i ämnet då det inte 

finns någon forskning kring de äldre åldrarna. Mer kvantitativ forskning skulle behövas 

då de enda artiklar vi hittat var kvalitativa. 
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Inledning 
När man skall lära sig ett nytt språk skriver Sandström (2011) att det bästa sättet att börja är 

med att lyssna. Nation (2008) menar att i sitt modersmål är den största delen av ordförrådet 

inlärt genom att man har lyssnat. Då frågar vi oss om alla språk ska läras in med hjälp av att 

lyssna? Det vi förknippar med ordet lyssna är högläsning. Högläsning förknippas oftast med 

sagor i de lägre åldrarna som i förskolan och lågstadiet, enligt våra erfarenheter som både elev 

och lärare. Detta är något vi vill använda oss av i vårt framtida yrke som lärare, fast då i alla 

åldrar inte bara i de lägre åldrarna. Högläsning är något vi minns som den mysiga stunden i 

skolan då man fick koppla av och känna en samhörighet med läraren och klasskompisarna. 

Chambers (2014) skriver att högläsning är något som borde tillämpas under hela skolgången 

och behövs för att man ska bli en bra läsare. Enligt våra erfarenheter är högläsning något som 

endast används i undervisning i Svenska, inte i engelska som oftast är elevernas andraspråk i 

Sverige. Högläsning anses ha en positiv inverkan i utvecklandet av deras ordförråd i både 

modersmålet och i deras andraspråk (Sandström, 2011).  

 

Av det vi sett använder lärarna sig av så kallade ”textbooks” med tillhörande skivor. En 

lektion går oftast ut på att eleverna får se texten samtidigt som de lyssnar på skivan. Denna 

metod gör det svårt att få eleverna engagerade då de inte kan påverka hastigheten eller avbryta 

läsningen. När läraren läser högt kan eleverna välja när läraren ska pausa eller stoppa sin 

läsning, till exempel för att ställa en fråga eller be läraren att höja eller sänka hastigheten 

(Harmer, 2007). Genom att uppmuntra eleverna till att ställa frågor blir eleverna engagerade 

samtidigt som de får ut mer av läsningen, som att öka ordförrådet och förstå budskapen i 

texten (Harmer, 2007). Eleverna får oftast inte höra en lärare läsa texten och de har alltid 

texten framför sig. I svenskan däremot använder sig lärarna ofta av högläsning där läraren 

läser en skönlitterär bok högt för eleverna. Det vi vill undersöka är därför vad forskningen 

säger om att använda sig av högläsning för att lära sig engelska som andraspråk.  

Bakgrund 
I Sveriges skolor pågår nu ett projekt som heter “en läsande klass” för att förbättra elevernas 

läsförståelse. Projektet En läsande klass går ut på att läsa texter tillsammans och föra 

diskussioner innan, under och efter läsningen. De flesta uppgifter handlar om att eleverna 

skall ha en gemensam högläsning och diskutera i grupper, par eller helklass. Vi som är 

utbildade i både svenska och engelska undrar då självklart om detta kan användas i engelskan.  

 

Genom att lyssna på sagor förbättrar man sitt lyssnande, vilket är viktigt för att komma ihåg 

vad läraren eller klasskompisen läst (Nation, 2008). Att lära sig att lyssna kan låta konstigt 

men om man inte vet hur man ska lyssna kan man få det svårt i skolan. Det finns olika sätt att 

lyssna, extensive - där man själv väljer vad man lyssnar på och gör det för nöjes skull, ”det 

man lär sig utanför skolan”. Intensive - det man gör för lärandets skull till exempel en 

hörövning, alltså det man gör i skolan (Harmer, 2007). Genom att kombinera dessa två sätt att 

lyssna lär man sig att prata och uttala språket (Harmer, 2007).  
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Vid högläsning känner eleverna sig trygga då kravet på kompetens ligger hos den som läser 

(Chambers, 2014). Då vi i Sverige läser engelska som vårt andraspråk har eleverna troligen 

inte lika stort ordförråd och kunskaper inom ämnet. Enligt Alleklev och Lindvall (2005) ökar 

elevernas självförtroende som läsare och skrivare vid högläsning. Med ökat självförtroende 

ökar förhoppningsvis även lusten att läsa.  

 

Val av bok 

Att välja bok handlar om hur många ord och vilka frekvenser orden i boken har (Nation, 

2008). Enligt Nation (2008) måste eleverna kunna 98 % av orden i boken för att de skall 

kunna lära sig nya ord. Detta är även något som Sandström (2011) förespråkar, att det skall 

vara ord som eleverna använder sig av i sitt modersmål. Hon skriver även att böckerna man 

väljer bör fokusera på verb och substantiv för att det är dessa barn förstår och kan använda sig 

av. Tanken med högläsning är att eleverna skall lära sig nya ord och därmed utveckla sitt 

ordförråd (Nation, 2008). Det sägs att barn snappar upp ord som de anser är roliga och lär sig 

nya ord på detta sätt (Cameron, 2001). Det är inte endast ordens frekvens man skall tänka på 

vid valet av bok, det är viktigt att det intresserar eleverna också. Det är även viktigt att 

böckerna har stora och inte för detaljerade illustrationer, då eleverna behöver bilderna för att 

förstå och hänga med i sagan (Sandström, 2011). 

Boksamtal 

Hur bra man än läser en bok eller hur pedagogisk boken än är så är det samtalet kring boken 

som ger eleverna en förståelse för både bokens budskap och för nya ord (Chambers, 2014). 

Fördelen med att läraren läser texten istället för att eleverna får lyssna på skiva, är att man när 

som helst kan stoppa eller pausa för att ställa frågor till eleverna eller föra diskussioner. 

Boksamtalen behöver inte alltid handla om bokens innehåll utan man kan dra egna slutsatser 

och föra diskussioner om till exempel värderingar (Chambers, 2014). Enligt Harmer (2007) 

kan man be eleverna återberätta det man läst, då detta är ett bra sätt att utveckla sitt språk. 

Genom att lära eleverna specifika fraser som ”hon gillade inte vad?” eller ”Förlåt men jag 

hörde inte riktigt vad du sa?” Kan man engagera eleverna och de lär sig då samtidigt att både 

lyssna och att prata (Harmer, 2007). Eleverna lär sig även att se saker ur andras perspektiv då 

de får höra andras tolkningar av boken. De får höra sådant som de själva inte förstått eller 

tolkat i texten, bokens budskap står inte alltid nerskriven (Chambers, 2014). 

 

Aktiviteter kring högläsningen 

Boksamtal kan också ske i form av andra aktiviteter såsom lekar och spel. Rollspel är något 

man kan använda sig av då eleverna med hjälp av att använda orden i sagan kan lära sig de 

nya orden. Ett exempel Sandström (2011) tar upp är orden airport, tickets, gates, security och 

toilets. Dessa kan man använda sig av genom att göra om klassrummet till en ”flygplats” och 

helt enkelt leka att någon skall flyga och använda frågor och fraser som dyker upp på en 

flygplats. Fördelen med att jobba med barn är att de har ett bra självförtroende vilket gör att 
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de inte är rädda för att använda sig av främmande ord i lekar (Sandström, 2011). En annan 

aktivitet man kan använda sig av är att eleverna kan få lyssna efter specifika ord i sagan och 

när de hör orden kan de t.ex. sätta ordet på tavlan (Harmer, 2007). Eleverna vill att 

uppgifterna är betydelsefulla och letar därför efter aktivitetens syfte, om de inte förstår syftet 

når de inte heller målen för uppgiften (Cameron, 2001). Därför är det viktigt att tänka på att 

aktiviteten har ett tydligt syfte och att målet med aktiviteten synliggörs (Cameron, 2001). 

Högläsarens roll 

Chambers (2014) skriver om hur läraren skall jobba med högläsning och boksamtalen kring 

dem. Att det är viktigt med lärarens kunskap och erfarenheter, det är genom dessa läraren styr 

vilka ämnen eleverna skall diskutera kring läsningen. Då är frågan om det endast är läraren 

som har dessa kunskaper eller om barnen kan lära sig lika mycket vid högläsning med sina 

föräldrar? Fox (2001) menar att föräldrar som läser högt för sina barn inte har en aning om 

hur mycket det inverkar på barnets inlärning. Enligt henne skulle man kunna utrota 

analfabetismen om alla föräldrar läser tre böcker/dag högt för sina barn.  

 

När föräldrar läser för sina barn intar de en föräldraroll inte en lärarroll. Barnen skall känna 

sig trygga och avslappnade, till skillnad från skolan behöver det inte finnas en tanke bakom. 

Läsningen skall inte vara fokuserad på inlärning, snarare kring att skapa en gemensam 

upplevelse (Chambers, 2014). Det är viktigt att behålla föräldrarollen, för det är det som får 

barnen att så småningom själva vilja läsa (Fox, 2001). Då engelska inte är det officiella första 

språket i Sverige kan det vara svårt för eleverna att lära sig nya ord de aldrig hört. Vid 

högläsning kan eleverna imitera högläsaren och på så sätt lära sig nya ord (Chambers, 2014). 

Därför vill vi undersöka om man kan använda sig av högläsning i lärandet av engelska som 

andraspråk. 

 

Problemformulering 

Vi har genom våra erfarenheter upplevt att lärandet i skolan av modersmålet svenska och 

ämnet engelska skiljer sig. I Svenskan använder man sig ofta av högläsning i skönlitterära 

böcker som ett sätt att lära sig språket, medan man i engelskan använder sig av så kallade 

“textbooks”. Av erfarenheter är det oftast läraren som läser högt i ämnet svenska, i engelskan 

får eleverna oftast lyssna på en skiva där någon annan än läraren själv läser texten. Därför vill 

vi undersöka vad forskningen säger om att använda sig av högläsning i lärandet av engelska 

som andraspråk. 

Syfte 
Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om att använda 

högläsning i lärandet av engelska. Vi vill också studera hur lärarna och eleverna kan använda 

sig av detta. Genom att undersöka vad forskning säger kanske vi kan förstå varför detta inte 

tillämpas i skolan eller anledningen till att det bör tillämpas i skolan. Högläsning är något vi 
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förknippar med samhörighet och gemenskap. Därför tror vi att högläsning kan vara ett sätt att 

få eleverna engagerade och motiverade i att lära sig ett nytt språk. 

Frågeställningar 
Vad säger forskningen om att använda sig av högläsning i lärandet av engelska?  

Vad säger forskningen om hur man kan använda sig av högläsning i lärandet av engelska? 

Metod 
Metoden vi har använt i arbetet är systematisk litteraturstudie. Vi har valt att följa Campbell 

Collaborations fyra kriterier, att tydligt beskriva vår sökstrategi och metoderna vi använt vid 

sökning och urval, föra en systematisk kodning av vårt empiriska material samt att använda 

oss av en metaanalys för att sammanfatta vårt resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). I valet av studie utgår vi från vår hypotes: att högläsning är ett bra sätt vid 

inlärning av språk. Därför utgår vi från denna metod då vi har en hypotes och vill ta reda på 

vad forskningen säger om detta (Eriksson, Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Studien är 

kvalitativ då vi vill beskriva hur högläsning kan användas i skolan samt förstå hur lärarna kan 

arbeta med det. Enligt Eriksson et al. (2013) är en kvalitativ studie när man vill beskriva eller 

förstå ett fenomen. Vi använde oss av en kvalitativ metasyntes då vi valt ut studier vars resultat 

vi sedan sammanställt, tematiserat och diskuterat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013).   

 

Datainsamling  
Denna studie fokuserar forskningsresultatet kring högläsning vid lärandet av engelska som 

andraspråk. Sammantaget baserar sig studien på åtta artiklar som valts ut med utgångspunkt i 

följande kriterier: Sökmotorn ERIC användes då vi inte fick några träffar i Swepub och fick 

för många och irrelevanta träffar i google scholar. Vi kom fram till våra sökbegrepp genom att 

utgå från ord i våra frågeställningar. Orden kombinerades med den booleska operatorn AND, 

för att binda samman orden och ge sökningar där alla begreppen ingår (Eriksson et al, 2013) 

Vi använde oss av sökorden English AND second language AND reading aloud. För att veta 

om artiklarna var kritiskt granskande av oberoende experter fyllde vi i peer reviewed, vilket 

visar att de är vetenskapliga (Eriksson et al. 2013). Sökorden kan ni se i nedanstående figur 

(figur 1). 
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Sökordsöversikt 

Databas Sökord 

Eric Second language, fiction, teaching / 

Booktalk, second language / Teach, fiction, 

foreign language / Peer tutors, second 

language / Peer tutoring + second language / 

Read aloud + second language / Read aloud 

AND second language / English AND second 

language AND reading aloud 

Google Scholar Peer tutoring + foreign language / English 

AND second Language AND reading aloud 

Swepub English AND second language AND reading 

aloud 

     Figur 1 

 

Vi fick upp 154 träffar och läste alla artiklarnas abstract, varav sju stycken valdes ut. Att vi 

läste alla 154 artiklarnas abstract berodde på att vi inte kom på fler sökord vi ansåg passade 

vår studie och då valen i descriptorn gav för få träffar. Genom att leta referenser i boken 

Kidworthy works hittade vi ytterligare tre artiklar. Sammanlagt hade vi nu tio artiklar som vi 

läste och av dem valdes åtta ut till vår studie.  

 

En av exklusionskriterierna var att det skulle handla om högläsning. Många av artiklarna 

handlade om att tänka högt vilket var irrelevant för vår studie. Ett annat kriterium var att det 

skulle handla om engelska som andraspråk eventuellt även som främmande språk. Detta då 

vår forskningsfråga är Vad säger forskningen om att använda sig av högläsning i lärandet av 

engelska? Då vi anser att tanken med att lära sig engelska i den svenska skolan är att det skall 

vara ett andraspråk. Då det inte finns mycket forskning kring ämnet behövde vi inte sortera ut 

äldre artiklar utan alla artiklarna vi hittade var nya och relevanta. De artiklar som uteslöts 

handlade inte om engelska som andraspråk och var därmed inte relevanta för vår studie. 

Nedanstående figur (figur 2) visar vår sökstrategi samt hur vi kom fram till artiklarna som 

studien baseras på. 
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Databearbetning 
Artiklarna delades lika mellan oss, båda fick fem artiklar var att läsa och konkretisera. Ett par 

dagar planerades in för läsning där vi gjorde markeringar för varje artikel. Sedan träffades vi 

och förde diskussioner över det vi markerat i artiklarna. Åtta artiklar valdes ut som relevanta 

för vår studie. Det vi kom fram till i diskussionerna kring artiklarna dokumenterades i vår 

artikelöversikt (se bilaga 1). Detta för att ta reda på skillnader och likheter mellan artiklarna. 

Därefter granskades materialet och placerades in i olika kategorier. Studien genomfördes 

såsom Eriksson et al. (2013) beskriver en kvalitativ analys. Detta genom att läsa 

artiklarna och identifiera nyckelord och begrepp för att finna teman och kategorier. Dessa 

hittades genom att först markera allt som vi fann intressant, därefter lästes markeringarna 

igenom för att hitta nyckelord och teman som skrevs ned på post it lappar. Post it lapparna 

jämfördes med varandra för att kunna kategorisera och hitta teman som sedan skapade 

resultatet. Våra forskningsfrågor styrde vilka teman och kategoriseringar vi gjorde. Vi kom 

fram till underkategorier som var gemensamma för alla studier. Dessa skrev vi upp på post it 

lappar som vi klistrade på artiklarna. Analysen av studierna gjordes genom att tolka 

sammanfattningarna och jämföra med markeringarna vi gjort i varje artikel. Resultatet togs 

fram genom diskussioner kring sammanfattningar och markeringar i artiklarna. Detta genom 

att en av forskarna läste post it lapparna högt medan den andra lyssnade och antecknade. 

Dessa lästes sedan upp och med varandras hjälp ändrades anteckningarna om till rubriker och 

meningar.  

Sökmotorn ERIC 

Sökord: English AND second language AND reading aloud + peer 
reviewed 

Träffar: 154 

154 artiklar 

7 valdes ut genom läsning av abstract 

Boken Kidworthy works 

Läste referenslistan 

Hittade 3 artiklar i boken 
varav 2 söktes upp via 

summon och en via google 
scholar 

Sammanlagt 10 
artiklar 

Läste artiklarna 
och valde ut 8 

Figur 2 
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Resultat 
Resultaten är uppdelade i följande kategorier: ordförråd, att kombinera hemspråk och 

andraspråk, boksamtal, gruppstorlek vid högläsning, högläsarens roll och öka motivationen 

med högläsning.  

 

Ordförråd 

I tre artiklar handlade högläsningen om specifika ord som eleverna skulle lära sig. (Collins, 

2009; Tsybina & Eriks-Brophy, 2010; Silverman, 2007). Det fördes boksamtal där frågor 

ställdes kring orden och bilder tillhörande orden. Orden de använde sig av och hur de valde ut 

orden skiljde sig mellan artiklarna. Collins (2009) använde sig av lågfrekventa ord medan 

Tsybina och Eriks-Brophy (2010) använde sig av vardagliga ord. Dessa tre artiklar resulterade 

i att ordförrådet utvecklades hos barnen. Det som skiljer är att Tsybina och Eriks-Brophys 

(2010) forskning inte fokuserade på att endast utveckla ordförrådet utan om ordförrådet kunde 

utvecklas mer än vanligt vid högläsning. De använde sig därför av en kontrollgrupp som 

bestod av barn som inte var delaktiga i studien. Man ville jämföra barns normala utveckling 

av ordförråd med de barn som deltog i studien. De andra studiernas resultat grundades på de 

deltagande barnens utveckling av ordförråd mellan det första testet och det sista. Resultaten i 

Tsybina och Eriks-Brophys (2010) studie visade att de som deltog i studien kunde de utvalda 

orden bättre men ordförrådet överlag kunde de inte se någon skillnad på. Att ordförrådet var 

oförändrat visade sig även i Silvermans (2007) studie, däremot förbättrades elevernas kunskap 

kring de utvalda orden. Huennekens och Xu (2010) studie fokuserades också på ord men 

istället för att undersöka barnens ordförråd genom test, undersökte de ordförråden genom att 

mäta hur mycket eleverna förde dialog under läsningen. Deras resultat visade att genom att 

läsa böckerna upprepade gånger och föra boksamtal ökade elevernas ordförråd och trygghet i 

engelskan, då de pratade mer i slutet av studien. 

 

Att kombinera läsning på hemspråk och andraspråk 

I hälften av studierna (Tsybina & Eriks-Brophy, 2010; Huennekens & Xu, 2010; Naqvi, 

McKeough, Thorne & Pfitscher, 2012; Torres-Guzmán 2010) sker högläsningen på flera 

språk, där tanken är att barnen skall kunna se samband och skillnader mellan språken. Hur de 

läste böckerna och vem som läste på de olika språken skiljde sig mellan studierna. I en studie 

läste lärarna böckerna på engelska och föräldrarna på barnens hemspråk (Huennekens & Xu, 

2010). I Tsybina och Eriks-Brophys (2010) studie fick barnens mammor läsa på både 

hemspråket och engelska och i en annan studie läste lärarna på engelska och volontärer på 

hemspråken (Naqvi, McKeough, Thorne & Pfitscher, 2012). Tsybina och Eriks-Brophys 

(2010) resultat visade att barnen ökade sitt ordförråd i både modersmål och engelska. 

Huennekens och Xu (2010) valde att läsa samma bok upprepade gånger på både engelska och 

elevernas hemspråk, till skillnad från Tsybina och Eriks-Brophy (2010) som använde sig av 
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olika böcker för de olika språken. Naqvi et al. (2012) ville att eleverna skulle lära sig att se 

kulturella skillnader och likheter. Av dessa fyra artiklar är det en som skiljer sig (Torres-

Guzmán, 2010) då deras resultat bygger på hur läraren arbetar med texten. Resultaten visade 

att flera lärare valde att ändra akademiskt svåra ord, till exempel inspected till enklare ord 

såsom looked at all of. Även ord som läraren ansåg kunde förolämpa någon kultur ändrades. 

Att eleverna blev mer intresserade av varandras kulturer var något som Naqvi et al. (2012) tog 

upp i sitt resultat. Studien baserades på elever med flera olika kulturer, där fokus var att 

skolan skulle ta vara på dessa. Detta resulterade i att samarbetet mellan hem och skola 

förbättrades. 

 

Boksamtal 

I några av studierna handlade boksamtalen om de utvalda orden, (Collins, 2009; Tsybina & 

Eriks-Brophy, 2010; Silverman, 2007) där frågor ställdes kring orden i samband med 

läsningen, dessa ord var alltid samma oavsett bok. Huennekens och Xu, (2010) stoppade 

läsningen när de kom fram till ett utvalt ord eller en utvald bild. Huennekens och Xu, (2010) 

gav föräldrarna och lärarna tips på frågor som kunde ställas under läsningen. De hade inte valt 

ut specifika ord utan skriver att de markerat ställen där läsaren kan ställa frågor och föra 

diskussioner med barnen. Deras resultat skiljde sig från barn till barn då deras mammor inte 

följde instruktionerna utan läste mindre än vad de skulle. Därmed varierade resultatet då de 

barn vars mammor läste minst fick sämre resultat än de barn där mammorna läste mer. 

 

I två av artiklarna lade man fokus på bilder och dess betydelse. Enligt Lee (2012) kan 

illustrationer förbättra ordförrådet, de har därför valt att använda sig av PowerPoint vid 

högläsningen, för att alla elever skulle kunna se bilderna och föra diskussioner och aktiviteter 

kring dem. Resultaten visade att elevernas attityd till att lära sig engelska förbättrades. 

Eleverna tyckte nu det var roligt att lära sig engelska och såg fram emot att lära sig mer. Lang 

(2009) skriver i sin studie att vid högläsning och användandet av illustrationer lär sig elever 

hur man tyder bilder. Genom högläsning aktiverar man flera tankeprocesser såsom att 

observera och därmed kunna se liknelser. I Naqvis et al. (2012) studie låg fokus på att eleverna 

skulle se kulturella skillnader och likheter mellan språken. Därför använde de sig av en metod 

där eleverna kunde svara på sitt hemspråk då högläsningen var på engelska. Böckerna de valt 

ut handlade om olika kulturer som barnen kunde känna igen eller dra likheter till. Men även 

för att de skulle lära sig mer om olika kulturer. Man hade tagit in volontärer för att kunna läsa 

böckerna på elevernas hemspråk, vilket resulterade i ett bättre samarbete mellan hemmet och 

skolan. I alla studier utom en (Lee, 2012) var det förskolebarn man utförde studien på vilket 

även påverkade vilka frågor och aktiviteter barnen kunde göra. 

 

Gruppstorlek vid högläsningen 

Lee (2012) valde att genomföra högläsningen i smågrupper, där några elever plockades ut ur 

klassrummet för att läsa i ett annat rum. De som valdes ut var elever med engelska som 

främmande språk och med inlärningsproblem. Eleverna som valdes ut förstod inte varför de 
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behövde lämna klassrummet och ville i början tillbaka till klassrummet istället för att lyssna 

på sagor. Dessa elever hade förutom inlärningsproblem även dålig attityd till skolan och deras 

motivation till att lära sig engelska var låg. Resultaten i Lees (2012) studie grundade sig bland 

annat på elevernas åsikter vilket visade att motivationen till att lära sig engelska ökade och de 

flesta eleverna ansåg att högläsning i samband med boksamtal hjälpte dem att lära sig nya ord 

(Se bilaga 3). Tsybina och Eriks-Brophy (2010) var den enda studie där högläsningen skedde 

en och en, barnens mammor läste för dem i hemmet. Detta resulterade i att mammorna själva 

såg barnens utveckling, även om resultaten endast visade förbättring på de utvalda orden var 

mammorna nöjda med resultatet. I de andra studierna lästes böckerna i helklass i 

klassrummet. I Naqvi, McKeough, Thorne & Pfitscher (2012) studie lästes texterna även i 

hemmet, då man ville få ett bra samarbete mellan hem och skola, vilket visade sig i resultaten. 

 

Högläsarens roll 

Lang (2009) menar i sin studie att användandet av sagoböcker och vad det ger eleverna 

påverkas av hur professionell och kreativ läraren är. Hur läraren arbetar med texten har 

betydelse för vad det ger eleverna, om läraren väljer att kritiskt granska texten eller inte 

(Torres-Guzmán, 2010). Detta visade sig i Torres-Guzmáns (2010) studie där lärarna agerade 

olika. Vissa lärare valde att förenkla svåra ord men vilka ord som ansågs vara svåra skiljde 

sig. Men det är inte alltid läraren som är högläsaren, Lee (2012) valde att använda sig av 

några studenter som agerade sagoberättare. Eleverna fick i slutet av studien svara på enkäter 

där de bland annat frågade om de tyckte om sin sagoberättare, de flesta eleverna svarade ja. 

På frågan om de ansåg att högläsningen hjälpt dem i ämnet engelska svarade de flesta ja även 

här. Collins (2009) var den enda som valde att läsa själv i skolan medan föräldrarna läste 

hemma för barnen. Det visade sig att de elever som även blev lästa för hemma fick bättre 

resultat i testen med de utvalda orden. I de andra studierna var det läraren som agerade 

berättare, de använde sig även av volontärer och föräldrar. Tsybina och Eriks-Brophy (2010) 

har utfört sin forskning tillsammans med engagerade mammor, där mammorna fick gå kurser 

för att lära sig hur de skulle arbeta med boksamtalet vid högläsningen. De fick böcker och 

uppgifter som de skulle använda sig av varje vecka för att följa forskningen, olika böcker för 

olika språk. Varje mamma observerades och filmades en gång i veckan för att studera om de 

använde sig av den tilldelade metoden. Syftet var att de skulle utveckla ordförråden i både 

spanska och engelska. En av forskningsfrågorna var om mammorna var nöjda och ansåg att 

studien tillfört något, resultatet visade att mammorna var nöjda och ansåg att studien gynnat 

deras barn. Huennekens och Xu (2010) undersökte om man med hjälp av att läsa en bok på 

både hemspråket och andraspråket kan öka förståelsen för ett nytt språk. Detta gjorde de 

genom att lärare läste för eleverna på engelska i skolan och förde boksamtal medan 

föräldrarna läste för barnet hemma på deras modersmål. Mammorna fick i läxa att läsa för 

barnen fem dagar/vecka i sju veckor. I skolan läste läraren för eleverna 3-5 gånger i veckan. 

Resultaten varierade då alla föräldrar inte följde instruktionerna, utan läste mindre än vad de 

fått instruktioner om. Mätningarna visade att ett barn ökade sitt yttrande med 114 procent 

medan ett annat barn endast ökade 6 procent. 
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Öka motivationen med högläsning 

I Lang (2009) beskrivs två olika forskningsprojekt där resultaten visat att högläsningen ökat 

självförtroendet hos eleverna och ökat motivationen att lära sig engelska. Lees (2012) studie 

visar att resultaten av elevernas attityd och motivation förbättrats från att inte vilja lära sig alls 

till att se fram emot att lära sig mer engelska. I studierna som ingår i vår undersökning fick 

barnen som deltog beröm när de sade rätt ord eller fras. Flera studier  

(Naqvi et al, 2012; Torres-Guzmán, 2011; Huennekens & Xu, 2010) diskuterade olika 

kulturer och värderingar för att få eleverna intresserade och motiverade, detta genom att 

högläsningen skedde på både engelska och elevernas hemspråk.  I Naqvi et al. (2012) fick 

eleverna ställa frågor eller svara på frågor på både hemspråket och engelska. Detta för att lära 

eleverna likheter och skillnader mellan olika kulturer. Deras resultat visade att elevernas 

motivation och insikt i lärandet av ett nytt språk ökade. Det var inte endast engelska som 

diskuterades utan elevernas olika språk och dess kulturer få att få bättre samhörighet i skolan. 

Diskussion 

I vår metoddiskussion diskuterar vi vårt tillvägagångssätt vid val av data och användningen av 

data. Resultaten i datan diskuteras nedan.  

Metoddiskussion 
Vårt arbete inleddes med att vi letade i olika sökmotorer, såsom ERIC, Swepub, Google 

scholar och summon. Då det endast blev ett par eller inga träffar vid sökningarna i Swepub 

och summon uteslöt vi dem. Vi testade då Google scholar men där fick vi för många och 

irrelevanta träffar, därför valde vi att använda oss av ERIC. Sökorden var English AND 

second language AND reading aloud. Att läsa igenom alla 154 artiklar var inte det mest 

optimala, detta insåg vi då vi läst Eriksson Barajas et al. (2013), vi borde använt oss av 

citationstecken och trunkering. Citationstecknen hade hjälpt oss att sortera bort artiklar som 

endast använder sig av ett ord vid till exempel second language och trunkering tillåter olika 

ändelser, vi borde använt det vid ordet read*. Genom att använda oss av citationstecken vid 

orden second language och reading aloud och trunkering vid read* hade vi fått färre antal 

träffar och träffar som matchar vår forskning.  

 

Efter läsningen av artiklarnas abstract fick vi fram 7 artiklar som var relevanta, då innehållet 

handlade om högläsning för barn med engelska som andraspråk. Därefter hittade vi 3 artiklar 

genom referenslistan i boken Kidworthy works. Vi granskade alla artiklarna genom att följa 

Eriksson Barajas et al. (2013) och deras kapitel om vetenskapens kännetecken. Vi valde att 

inte använda oss av deras checklistor då våra artiklar inte var upplagda på sätt som passade 

mallen. Vi läste igenom dessa 10 artiklar igen och valde då ut åtta artiklar som underlag för 

vår studie. De två artiklar som valdes bort handlade om engelska som förstaspråk och då vår 

fråga är Vad säger forskningen om att använda sig av högläsning i lärandet av engelska? är 

vi intresserade av vad forskningen säger om engelska som andraspråk, då engelska i Sverige 

oftast lärs ut som andraspråk. 
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De utvalda artiklarna handlar inte om svenska förhållanden. Valet gjordes då det inte fanns 

några relevanta artiklar för vår studie från Sverige. Vi är medvetna om att texterna handlar om 

engelska som andraspråk inte engelska rent generellt som det står i vår forskningsfråga. Men 

då vi syftar på ämnet engelska i Sverige menar vi att det är samma som engelska som 

andraspråk, då syftet med engelska i den svenska skolan är att lära sig ett andraspråk. Vi valde 

aldrig ut ett specifikt årtal då det inte finns mycket forskning kring ämnet och därmed var alla 

artiklar relevanta och nya. 

 

Området vi forskat kring är smalt och vi uppnådde inte det empiriska material vi tänkt oss. 

Detta hade inverkan på vårt resultat som blev något begränsat och där reliabiliteten kunde 

varit bättre. Vårt resultat hade varit bättre om vi fått med några generaliserbara artiklar då alla 

artiklar vi hittat har resultatet som är baserat på små grupper. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad forskningen säger om att använda 

högläsning i lärandet av engelska. Studien utgår från två frågeställningar: Vad säger 

forskningen om att använda sig av högläsning i lärandet av engelska? och Vad säger 

forskningen om hur man kan använda sig av högläsning i lärandet av engelska? De teman vi 

kom fram till i resultaten är: ordförråd, kombinera läsning på hemspråk och andraspråk, 

boksamtal, gruppstorlek vid högläsning, högläsarens roll samt öka motivation med 

högläsning. 

 

Alla studier använder sig av boksamtal vid högläsningen, som sker innan, under och efter 

läsningen. Detta är något Chambers (2014) förespråkar och har skrivit en hel bok om hur 

boksamtalet skall gå till. I flera studier (Collins, 2009; Tsybina & Eriks-Brophy, 2010; 

Silverman, 2007) fokuserades boksamtalen kring specifika ord, så kallade target words. Detta 

innebar att specifika ord valts ut som läsaren ställde frågor kring och i vissa fall även visade 

olika illustrationer på. När eleverna testades gjordes ett test på elevernas ordförråd och ett där 

de utvalda orden testades. Alla studier visade att eleverna lärt sig fler av de utvalda orden i 

slutet i studien. Vi anser att dessa utvalda ord fungerar på samma sätt som glosor, av våra 

erfarenheter använder sig lärare av textbooks där eleverna läser texter med fokus på utvalda 

ord, så kallade glosor. Vår tanke är då att man borde kunna använda sig av skönlitterära texter 

istället för textbooks och högläsning istället för att lyssna på skivor. Högläsning är något som 

Harmer (2007) förespråkar, när läraren läser högt kan eleverna välja när läraren ska pausa 

eller stoppa sin läsning, detta för att ställa en fråga eller be läraren att höja eller sänka 

hastigheten. Huennekens och Xu (2010) gjorde tvärtemot då högläsaren hade markerat ställen 

i böckerna då de skulle pausa och ställa frågor. Här anser vi att de tar bort det spontana med 

högläsning. Då det redan finns markerade stopp blir det inga spontana frågor från varken 

läsaren eller barnen. Genom att uppmuntra eleverna till att ställa frågor blir eleverna 

engagerade samtidigt som de får ut mer av läsningen, som att öka ordförrådet och förstå 

budskapen i texten (Harmer, 2007). Resultaten visade att eleverna ökade sitt ordförråd med de 

utvalda orden men inte det generella ordförrådet. Hade eleverna fått styra när det skall stoppas 
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och ställa frågor kanske resultatet hade varit annorlunda och deras generella ordförråd hade 

kanske visat bättre resultat. 

 

Resultaten i de artiklar där de använde sig av target words skiljde sig då Collins (2009) 

resultat visade att elevernas ordförråd ökat, medan Silverman (2007) och Tsybina och Eriks-

Brophy (2009) menar att det generella ordförrådet inte förbättrades utan endast de utvalda 

orden utvecklades. Vi tolkar detta som att ordförråden utvecklades oavsett om det var utvalda 

ord eller ord generellt som lärdes in. Det som vi ansåg mest intressant är Silvermans (2007) 

resultat då han jämförde ordförrådet hos elever med engelska som förstaspråk och de med 

engelska som andraspråk. Där visade det sig att eleverna med engelska som andraspråk lärde 

sig fler av de utvalda orden än de med engelska som förstaspråk. Eleverna med engelska som 

modersmål hade ett större ordförråd totalt men resultaten visade att eleverna med engelska 

som andraspråk utvecklade fler ord från första testet till sista. Vår tolkning är att barnen lär av 

varandra, de som har engelska som andraspråk lär sig av de som läser engelska som 

modersmål. Här sker det som Ewald och Garme (2007) kallar för det generella antagandet, de 

mer kunniga eleverna vägleder och stöttar de mindre kunniga eleverna. 

 

I hälften av studierna (Tsybina & Eriks-Brophy, 2010; Huennekens & Xu, 2010; Naqvi, 

McKeough, Thorne & Pfitscher, 2012; Torres-Guzmán 2010) sker högläsningen på flera 

språk, där tanken är att barnen skall kunna se samband och skillnader mellan språken. Detta 

anser vi att lärarna i Sverige borde använda sig av då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. 

Enligt Sandström (2011) anses högläsning ha en positiv inverkan i utvecklandet av sitt 

ordförråd i både modersmålet och i sitt andraspråk. Detta visar sig i Tsybina och Eriks-

Brophys (2010) resultat, då barnens ordförråd utvecklades i både modersmålet och engelskan. 

Huennekens och Xu (2010) valde att läsa samma bok upprepade gånger på både engelska och 

elevernas hemspråk. Till skillnad från Tsybina och Eriks-Brophy (2010) som använde sig av 

olika böcker för de olika språken. Att läsa samma bok upprepade gånger är något Sandström 

(2011) förespråkar, då eleverna blir trygga med de engelska ljuden. Det är även bra att 

kombinera hemspråket och engelskan vid boksamtalet för att nå större framgång i lärandet av 

engelska (Sandström, 2011). Detta använder sig Naqvi et al. (2012) av då eleverna får svara 

på hemspråket vid läsningen av engelska böcker och vise versa. Vi anser att det bästa sättet är 

att använda sig av samma bok på båda språken som Huennekens och Xu (2010) gjorde i sin 

studie. Att Tsybina och Eriks-Brophy (2010) använde sig av olika böcker för de olika språken 

tolkar vi som att de ville skilja på inlärningen av de båda språken.  

 

Vem som agerade högläsare skiljde sig i studierna, allt från lärare, föräldrar, forskare samt 

studenter. En studie skiljde sig från de andra då de valt att endast använda sig av barnens 

mammor vid högläsningen (Tsybina & Eriks-Brophy, 2010). Detta är något vi ifrågasätter, 

varför det endast är mammorna som är engagerade i studien och inte barnens pappor eller 

syskon. I detta sammanhang blir mammorna barnens lärare, då de intar en lärarroll, tanken är 

att barnen skall lära sig nya ord. Enligt Fox (2003) bör föräldrarna inta en föräldraroll vid 

högläsning, inte en lärarroll. Barnen skall känna sig trygga och avslappnade, till skillnad från 

skolan behöver det inte finnas en tanke bakom. Samtidigt finns det inget som skapar så starka 

band och gemenskap som högläsning, vilket är en stor del av familjelivet (Chambers, 2014). 
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Torres-Guzmán (2011) var den enda studien där resultaten handlade om lärarnas insats. Det 

visade sig att lärarna automatiskt ändrade vissa ord de ansåg var för svåra för eleverna, vilket 

innebär att elevernas ordförråd inte kan ökas akademiskt då dessa orden tas bort av lärarna. 

Men att ändra de svåra orden och använda sig av barnens vardagliga språk är något som 

Sandström (2011) förespråkar. Något vi saknade i studierna var att de inte använde sig av 

eleverna, istället för att läraren agerade högläsare kunde äldre elever valts ut. De kunde använt 

sig av peer tutoring, att äldre och yngre barn samarbetar (Ewald & Garme, 2007). Vi anser att 

med peer tutoring skapas även bättre gemenskap i skolan, då de yngre eleverna lär känna de 

äldre och vågar därmed föra diskussioner med varandra. Av våra erfarenheter är ofta de yngre 

eleverna rädda för de äldre och skapar därmed en barriär men med peer tutoring kan denna 

barriär raseras. 

 

Gruppstorleken vid högläsningen varierade, de flesta läste i grupper eller i helklass men 

Tsybina och Eriks-Brophys (2009) var den enda studie där barnen endast blev lästa för i 

hemmet, en och en. Enligt Morrow och Smiths (1990) studie om högläsning i grupper visade 

det sig att barnen utvecklade sin läsförståelse mer i smågrupper än vid läsning en och en. 

Därför kan man förstå att Collins (2009) och Lee (2012) använde sig av smågrupper. Lee 

(2012) valde att plocka ut en grupp elever med inlärningssvårigheter från klassrummet för att 

hjälpa dem. Men att särskilja elever från den ordinarie gruppen kan ge negativa effekter på 

elevens självbild (Ahlberg, 2013). För att uppnå en skola för alla, bör ingen elev tvingas att 

lämna klassrummet och känna sig utanför (Ahlberg, 2013). Därför anser vi att det är viktigt 

när man jobbar i smågrupper att blanda så att inga elever känner sig utpekade. Detta kan vara 

svårt vid forskning då man vill jämföra resultat, vi menar att de borde använt sig av hela 

klassen i studierna. De kunde fortfarande ha arbetat i grupper men olika grupper och på detta 

sätt får de fram resultat och ingen elev behöver känna sig utanför. Med detta menar vi att man 

till exempel kan dela in eleverna i fem grupper ena veckan som får gå ut och nästa vecka gör 

man nya grupper. På detta sätt blir alla inkluderade och ingen blir utpekad eller utanför. 

 

Konklusion och implikation (slutsats) 
Efter att vi analyserat artiklarna kan vi se att högläsning är en bra metod vid inlärning av 

engelska som andraspråk. Högläsning kan användas både i hemmet och i skolan som ett sätt 

att lära sig engelska. Vid högläsningen förespråkar alla artiklar att man skall använda sig av 

boksamtal, för att få barnen engagerade. Det som intresserade oss var hur mycket föräldrarna 

engagerade sig i studierna. Detta är något vi hoppas kunna införa i Sverige, att föräldrarna 

engagerar sig och är involverade i lärandet av engelska. Högläsning och boksamtal kan ske 

både i hemmet och i skolan.  

 

Vi anser att inlärningen av engelska borde starta redan i förskolan, då de flesta av studierna är 

utförda på barn mellan två till fem år. Det vi kommer att ta med oss från denna studie är att 

informera elever och föräldrar att högläsning kan utveckla elevernas ordförråd samt intresse 

för läsning och skrivning. Inte bara i hemspråket utan även i elevens andraspråk som i detta 



   

14 

fall engelska. Högläsning är även något vi kommer att använda oss av i vårt framtida yrke. Vi 

anser att högläsning i samband med boksamtal kan utveckla elevernas ordförråd men även 

öka elevernas engagemang och motivation till att lära sig ett nytt språk oavsett ålder. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/avgränsningar Antal träffar 

13/11 ERIC Second language, fiction, 

teaching/ peer reviewed 

31 945 

13/11 ERIC Booktalk, second language 

/ peer reviewed 

6 354 

13/11 ERIC Teach, fiction, foreign 

language / peer reviewed 

2 066 

13/11 ERIC Peer tutors, second 

language/ peer reviewed 

3 208 

13/11 ERIC Peer tutoring + second 

language/ peer reviewed 

62 

13/11 Google Scholar Peer tutoring + foreign 

language 

42 000 

13/11 Google scholar Peer tutoring + foreign 

language, sedan 2010 

17 200 

14/11 ERIC Read aloud + second 

language/ peer reviewed 

65 

14/11 ERIC Read aloud AND second 

language/ peer reviewed 

117 

14/11 ERIC English AND second 

language AND reading 

aloud/ peer reviewed 

154 

14/11 Google scholar English AND second 

Language AND reading 

aloud 

413 000 

17/11 Swepub English AND second 

language AND reading 

aloud 

0 
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Bilaga 2 
År och 

Utgivare 

Databa

s 

Sökord 

och 

kriteri

er 

Författa

re 

Titel Syfte Metod Urval/bortf

all 

Slutsats/resulta

t 

2012 

Journal of 

Early 

Childhood 

Literacy 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

rewieve

d 

Naqvi, 

Rahat; 

McKeou

gh, 

Anne; 

Thorne, 

Keoma; 

Pfitscher, 

Christina 

Dual-

language 

books as 

an 

emergent-

literacy 

resource: 

Culturally 

and 

linguistical

ly 

responsive 

teaching 

and 

learning. 

Vad är det 

som utgör 

en effektiv 

språklig 

och 

kulturell 

undervisni

ng 

kontra 

lärande 

metoder i 

vanliga 

förskolor? 

Med detta 

menas hur 

man kan 

använda 

deras 

modersmål 

och kultur 

i lärandet 

av 

engelska 

som 

andraspråk

. 

Klassförstån

daren läste 

böckerna tre 

gånger i 

veckan på 

elevernas 

modersmål 

och på 

engelska. 

Eleverna 

uppmuntrade

s att föra 

diskussioner 

kring 

berättelsen, 

ord och 

bilder. Först 

observerade 

en forskare 

och 

transkiberad

e materialet. 

Sedan tittade 

fyra forskare 

på materialet 

och 

transkiberad

e det. 

Forskninge
n utgick 
från två 
olika 
böcker. 
studenter 
agerade 
forskare. 
För att 
kunna läsa 
böckerna i 
elevernas 
modersmål 
använde de 
sig av en av 
kommunen
s 
volontärer. 
För att 
kunna läsa 
texten på 
engelska 
använde de 
sig av en 
erfaren 
engelsklära
re. Fem 
elever 
deltog, 3 
killar och 
två flickor. 

Eleverna 

upptäckte att 

läsning är en 

viktig kunskap i 

både sitt 

modersmål och 

i engelskan. Det 

blev också 

bättre 

samarbete 

mellan hemmen 

och skolan när 

man lyfte både 

elevernas 

modersmål och 

engelskan. 

2012 

The 

Turkish 

Online 

Journal of 

Educationa

l 

Technolygy 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

rewieve

d 

Lee, Sy-

ying 

Storytellin

g 

supported 

by 

technology

: an 

alternative 

for EFL 

children 

with 

learning 

difficulties 

Syftet är 

att ta reda 

på varför 

man skall 

använda 

sig av 

högläsning 

och om det 

kan hjälpa 

elever med 

engelska 

som 

främmand

e språk till 

att bli 

självständi

ga läsare? 

De 
använder 
sig av ett 

etnografiskt 

perspektiv. 

Elever från 

åk 2-6 med 

inlärninhs 

problem. 

Eleverna 

blev 

intervjuade 

om deras 

bakgrund. 

 Eleverna 

blev lästa för 

en gång i 

veckan i 12 

veckor. 

Åtta 

studenter 

valdes ut för 

att läsa högt. 

En 

inspelning 

av barnens 

röster togs 

bort då 

ljudet var för 

dåligt. 

Lärarna ansåg 

att resultaten 

var densamma 

men att deras 

attityd 

förbättras.Stude

nterna som läste 

såg också en 

stor förändring i 

deras attityd 

och motivation, 

nu tyckte det att 

engelska var 

roligt och ville 

lära sig mer. 
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2011 

Internation

al Journal 

of 

Bilingual 

Education 

and 

Bilingualis

m 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

rewieve

d 

Torres-

Guzman, 

Maria E. 

Methodolo

gies and 

Teacher 

Stances: 

How Do 

They 

Interact in 

Classroom

s? 

Vad kan 

lärarna 

förmedla 

av en text 

vid 

högläsning 

genom sitt 

kroppssprå

k, tolkning 

och 

skrivkunni

ghet till 

tvåspråkig

a elever? 

De samlade 

data från 

fyra spanska 

/ engelska 

lärarlag. 

Åtta 

Läsgrupper 

analyserades 

av en 

forskargrupp 

bestående av 

främst 

spansktaland

e 

studenter; 

Fyra 

läsgrupper 

var på 

spanska och 

fyra på 

engelska. 

Det fanns 

avvikelser 

från både de 

engelska 

(92) och 

spanska(90) 

lärarna som 

deltog i 

studien.  

Årskurs 2- 

tvåspråkiga 

elever 

En av de 

viktigaste 

slutsatserna var 

att lärarnas 

metoder för att 

genomföra 

högläsning 

varierad 

betydligt. 

2010 

Early 

Childhood 

Education 

journal 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

rewieve

d 

Huennek

ens, 

Mary 

Ellen & 

Xu, 

Yaoying 

Effects of 

a cross-

linguistic 

storybook 

interventio

n on the 

second 

language 

developme

nt of two 

preschool 

English 

language 

learners. 

Syftet är 

att  ta reda 

på om en 

gemensam 

läsuppleve

lse mellan 

en 

förälder 

och ett 

barn i 

hemspråk 

ökar 

förståelsen 

för ett nytt 

språk? Tex 

att de 

svarar på 

sitt andra 

språk men 

även 

förbättrar 

uttalet på 

sitt 

andraspråk

? 

Man 

observerade 

varje barn 

under 25 min 

när de hade 

sagostund i 

klassrummet

. (på 

engelska) 

sen 

individuellt i 

10 min. 

skrev ner allt 

de sa. efter 

ett par 

veckor 

skulle 

föräldrarna 

delta, de fick 

samma 

sagobok med 

hem men på 

sitt 

modermål 

som de 

skulle läsa 

20 min/dag 

5dag/v under 

7 veckor 

Barnen var 

fyra stycken 

4-åringar 

med spanska 

som 

modersmål.  

Men det var 

bara två barn 

som deltog i 

studien då 

en flyttade 

och ett barns 

föräldrar 

valde att hen 

inte skulle 

delta i 

utbildningen

. 

Barn 1 visade 

efter ungefär 10 

dagar att det 

gav effekt men 

det gick 

långsamt 

framåt. Medan 

att det gick 

långsammare 

och nedåt för 

barn 2.  

Men det visade 

sig att 

föräldrarna inte 

följde 

instruktionerna 

så barnen fick 

inte samma 

läsupplevelse. 

Barn 1 läste ca 

5 min 2 gånger i 

veckan medan 

barn 2 läste 30 

min 5 dagar i 

veckan. 

2010 

Early 

Childhood 

Research 

Quarterly 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

Collin, 

Molloy F 

ELL 

Preschoole

rs' English 

Vocabular

y 

Acquisitio

n from 

Storybook 

Reading 

Syftet är 

att 

identifiera 

effekten 

av rika 

förklaring 

( dvs flera 

explicita 

strategier 

för att 

Eleverna 

delades in i 

grupper om 

2-3 och blev 

lästa för av 

forskaren en 

gång i 

veckan i tre 

veckor. När 

böckerna 

Barnen 

valdes ut 

från tre 

skoldistrikt i 

nördöstra 

USA varav 

en tackade 

nej p.g.a. 

annat 

pågående 

Genom att läsa 

hemma på 

engelska 

uttökade de sitt 

engelska 

ordförråd och 

kunde se 

samband mellan 

sitt modersmål 

och engelska 
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rewieve

d 

förklara 

ord) för 

engelsk 

lärande 

elever. Det 

andra var 

att 

identifiera 

om detta 

gjorde en 

unik insats 

, utöver 

andra 

faktorer, 

såsom 

läsläsxor i 

hemmet 

och 

ordförvärv 

från 

sagobok 

läsning. 

 

lästes och de 

kom till ett 

främmande 

ord valde 

läsaren att 

förklara med 

synonymer 

och med 

gester. 

projekt. 80 

portugistalan

de barn i 

åldern 4 -5 

med 

engelska 

som 

andraspråk. 

Forskaren 

valde ut ord 

som 

eleverna 

skulle lära 

sig genom 

att kolla i 

ordlistor på 

ovanliga 

ord, ord med 

låg frekvens 

men endast om 

de läste på 

engelska inte 

kombinerat med 

sitt modersmål. 

2007 

Elementary 

School 

Journal 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

aloud 

+ peer 

rewieve

d 

Silverma

n, 

Rebecca 

Deffes 

Vocabular

y 

developme

nt of 

English-

language 

and 

English-

only 

learners in 

kindergart

en. 

Lär sig 

barn med 

engelska 

som 

modersmål 

och 

engelska 

som 

andraspråk 

ord i 

liknande 

fart? 

Utvecklas 

deras 

ordförråd 

på samma 

sätt? 

Eleverna 

språkutveckn

ing testades 

med ett test 

kopplat till 

läroplanen 

före studien, 

direkt efter 

studien och 

sex veckor 

efter studien 

avslutats. 

Alla 

kommunala 

förskolelärar

e i nordöstra 

USA 

tillfrågades, 

6 tackade ja 

men en togs 

bort från 

studien då 

denna inte 

ansågs följa 

läroplanen. 

Studien 

utfördes io 

fem olika 

förskolegrup

per under 14 

veckor. Fyra 

grupper hade 

undervisning 

endast på 

engelska och 

en hade 

undervisning 

på engelska 

halva dagen 

och spanska 

halva dagen. 

Ordförrådet 

förändrades inte 

särskilt mycket 

men de utvalda 

orden lärde sig 

eleverna. 

Eleverna med 

engelska som 

andraspråk 

lärde sig 

snabbare än 

eleverna med 

engelska som 

modersmål. 

2010 

Journal of 

Communic

ation 

Disorders 

ERIC 

English 

AND 

second 

langua

ge 

AND 

reading 

Tsybina, 

Irina & 

Eriks-

Brophy, 

Alice 

Bilingual 

dialogic 

book-

reading 

intervetnti

on for 

preschoole

rs with 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

om barnen 

i gruppen 

där fokus 

är på 

Man tog två 

barn åt 

gången att få 

delta i 

studien. En 

som fick 

vara med i 

en grupp där 

12 barn i 

åldern  1-4 

år. 2 flickor, 

10 pojkar. 

Då pojkar 

oftast är mer 

försenade i 

språkutveckl

Resultaten visar 

att barnen som 

var i gruppen 

om boksamtal 

fick större 

 ordförråd i 

engelska och 

spanska än 
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aloud 

+ peer 

rewieve

d 

slow 

expressive 

vocabulary 

developme

nt. 

boksamtal

en och 

som får 

ingripa 

skulle få 

fler 

målord, 

mätt i 

varje språk 

för sig, än 

barnen i en 

kontrollgr

upp, som 

inte fick 

något 

ingripande

. 

boksamtal 

stod i fokus 

och ett barn 

som 

hamnade i en 

kontrollgrup

p. Barnens 

vakna 

timmar 

fördelades 

mellan deras 

två språk. 

igen. barnen som var 

med i 

kontrollgruppen 

och som inte 

fick ingripa. 

1994 

reading 

research 

quarterly 

Genom 

referen

ser i 

boken 

kidwort

hy 

works 

och 

sedan 

sökmot

orn 

summo

n 

Dickinss

on, D. & 

Smith, M 

Long-term 

effects of 

preschool 

teachers 

Finns det 

sätt att 

karakterise

ra metoder 

till 

förskolan 

om 

bokläsning 

som 

avslöjar 

om 

långsiktiga 

effekter på 

barns 

läskunnigh

et kan vara 

relaterade 

färdigheter

? 

Filmar när 

lärarna läser 

för barnen, 

både 

samtalen 

innan, under 

och efter 

läsningen 

används och 

kodas. 

25 

förskolegrup

per med 

barn i 4 års 

åldern med 

föräldrar 

med låga 

inkomster. 

Desto mer 

samtal kring 

boken desto 

mer engagerad 

var både lärare 

och elever. Det 

finns mönster 

på att 

högläsning med 

boksamtal 

påverkar 

fyraåringars 

ordförråd och 

läsförståelse 

långsiktigt. 

2009 

Practice 

and theory 

in systems 

of 

education 

Genom 

referen

ser i 

boken 

kidwort

hy 

works 

och 

sedan i 

sökmot

orn 

google 

scholar 

Lang, K The role of 

storybooks 

in teaching 

english to 

young 

learners 

Om 

berättelser 

och 

bilderböck

er hos 

unga L2 

elevernas 

klassrum 

har varit 

bra då 

pedagoger 

är ivriga 

att 

utveckla 

tekniker 

praktik 

och teori i 

system för 

utbildning, 

och 

aktiviteter 

som 

lämpar sig 

för den 

Hon har 

jämfört två 

olika studier 

kring att 

använda 

läsning som 

ett sätt att 

lära sig ett 

främmande 

 språk. 

Litteraturstu

die. 

Hur viktigt det 

är att använda 

sig av litteratur 

i lärandet av 

främmande 

språk. 
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specifika 

målgruppe

n. Att 

använda 

litteratur 

i 

utbildning 

tidigt 

främmand

e språk, 

hur 

sagoböcke

r kan 

utnyttjas i 

klassrumm

et i 

sällskap 

med sin 

pedagogis

ka värden. 
1989 Genom 

referen

ser i 

boken 

kidwort

hy 

works 

och 

sedan 

sökmot

orn 

summo

n 

Warwick

, E 
Vocabular
y 
Acquisitio
n from 
Listening 
to Stories 

Syftet med 

studien var 

att jämföra 

ett urval 

av 

Nya 

Zeelands 

barn mot 

de små 

pilot 

utredninga

r 

på Pacific 

Islands 

barn. En 

bok valdes 

och lästes 

av 

elevernas 

egna 

lärare. Den 

vägledand

e hypotes 

var att 

barnen 

skulle lära 

sig 

innebörde

n av 

många nya 

ord som de 

hört i 

berättelser 

som lästes 

högt. 

Man hade 

först en 

lektion där 

man skulle 

läsa högt för 

eleverna 7 

dagar innan 

studien 

skulle börja. 

Studien gick 

ut på att läsa 

högt för 

klassen 

3gång/v sen 

körde dem 

olika 

perioder där 

lärare och 

elever 

turades om 

att läsa 

beroende på 

vilket 

“provtillfälle

”. 

168 7-åriga 

elever deltog 

i studien 

som hade 

engelska 

som 

modersmål. 

11 elever 

föll bort då 

det fanns 

brist på 

försökstillfäl

len. 

Eleverna ökade 

sitt ordförråd. 

Men de fanns 

vissa ord som 

var mer 

hjälpsamma än 

andra och som 

blev mer 

ångestfyllda. 

Alla elever 

oavsett 

förkunskaper 

uppnådde 

samma nivå. 
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