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1 Inledning  

Vi som har skrivit detta examensarbete är två studenter på Högskolan för lärande och kommuni-

kation i Jönköping. Vi läser till grundlärare med inriktning mot förskoleklass till och med årskurs 

tre och under utbildningens gång har vi haft verksamhetsförlagd utbildning, vilket i fortsättningen 

benämns som VFU. Vi har upplevt att bearbetning vid högläsning, för att stärka läsförståelse, inte 

alltid är given. Bearbetning innebär att något omarbetas eller behandlas igen för att finna  

förbättringar och ny information. När elever får bearbeta och reflektera över det de har hört eller 

läst ”[…] ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 

2011, s. 222). Med högläsning syftar vi på de tillfällen då läraren läser högt för eleverna. När  

elever når dessa förmågor kan de bli aktiva samhällsmedborgare och påverka samhället de lever i 

med sina kunskaper. Läsning innebär både avkodning och läsförståelse och en god läsare måste 

kunna båda delarna, vid högläsning övas dock endast läsförståelse och i vår utbildning på  

högskolan har vi fått kunskap om flera olika metoder att bearbeta det. Metoder som introducerats 

under vår utbildning är tillexempel läslogg och boksamtal, men det är sällan som vi har sett de 

metoderna användas i verksamheterna under våra VFU-er. Som blivande lärare vill vi vara trygga 

med vilka bearbetningsmetoder som är effektiva för att utveckla läsförståelse hos eleverna och 

därför undersöks vad det finns för olika metoder som kan användas i samband med högläsning 

och som gynnar elevers läsförståelse. 

 

Arbetet är avgränsat till högläsning eftersom det är ett moment som sker i samspel med andra 

och där vi som lärare har en stor roll under aktiviteten. Lärarens roll behöver dock inte vara lika 

ledande under bearbetningsmetoderna utan kan variera vid olika metoder. I styrdokumentet  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1  (Skolverket, 2011) står det i  

kursplanen för svenska att undervisningen ska utformas så eleverna når förmåga ”att lyssna och 

återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2011, s. 223). En aktivitet för att eleverna ska 

nå dessa förmågor är högläsning och då kan elever lyssna på en text för att sedan kunna arbeta 

vidare med texten, exempelvis genom att återberätta, för att utveckla läsförståelse. 

Resultatet av undersökningen grundas i en litteraturöversikt där läsförståelse och högläsning är 

utgångspunkt. Litteraturöversikten gjordes genom sökning på olika databaser, granskning av  

artiklar, avhandlingar och böcker samt en sammanställning av allt funnet material.  

1 Nämns i fortsättningen som Lgr11. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs bland annat läsförståelse, högläsning och teoretiskt perspektiv. Viktiga  

begrepp för ämnet förklaras och sätts in i olika perspektiv. 

2.1 Läsförståelsens betydelse 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det i kunskapskraven för svenska, att alla elever vid slutet av  

årskurs 3 ska ha förmåga att förstå innehållet i en text. 

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt 
visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tyd-
ligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2011, 
s. 227). 

Lundberg och Herrlin (2005) skriver att läsning innebär både avkodning och läsförståelse.  

Avkodning innebär att läsaren kan identifiera orden som är skrivna medan läsförståelse handlar 

om att förstå ordens betydelse. ”Förståelse innebär att man nått fram till ett inre lexikon, där  

ordens betydelse finns lagrade” (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 53). Elbro (2004) menar också att 

läsning har två delar, avkodning och språkförståelse. Båda delarna är lika viktiga för läsprocessen. 

Det finns flera begrepp som innebär förståelse för innehållet i en text. Elbro skriver om språkför-

ståelse när han skriver om ords betydelse i olika textsammanhang.  

Enligt Lgr11 (2011) ska alla elever utveckla läsförståelse och det innebär att undervisningen måste 

utformas med metoder och arbetssätt som stödjer det. Läraren är den som aktivt ska vägleda  

eleverna till kunskap och därmed hjälpa dem att stärka sin läsförståelse (Reichenberg, 2008).  

Enligt teorin om den proximala utvecklingszonen behöver eleverna stöd ifrån någon som kan 

mer än sig själv. I undervisning innebär det att eleverna behöver ha en stöttande lärare eller annan 

vuxen vid sin sida när de lär sig att förstå innehållet i en text. Eleverna skulle ha svårigheter att 

själva kunna utveckla läsförståelse utan någon hjälp. Därför får lärare en viktig roll för elevernas 

utveckling (Säljö, 2010).  

Elever behöver ha god läsförståelse för att lyckas i alla ämnen i skolan. I nästan alla ämnen finns 

det krav på att kunna förstå en text och kunna tolka ett innehåll. Därför behöver alla elever  

utveckla kunskap i läsförståelse för att kunna klara sig genom skolan och senare leva ”ett aktivt 

liv som samhällsmedborgare” (Reichenberg, 2008, s.11). Dessutom står det i Lgr11 att undervis-

ningen ska ”förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.8). Taube 

(2007) menar att god läsförståelse kan leda till att eleverna i framtiden väljer att vidareutbilda sig. 

God läsförståelse kan även påverka elevernas framtida val av yrke, vilket kan påverka samhället 
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och eftersom läsförståelse är viktigt hos eleverna behöver skolor och lärare ta ett stort ansvar. 

Alla elever behöver utvecklas inom läsning för att inte tappa intresse eller motivation. Elever som 

har svårigheter i sin läsutveckling och svårt för läsförståelse kan mista motivationen och därmed 

få ökade problem att lära sig (Reichenberg, 2008; Taube, 2007).  

En viktig faktor varför barn bör arbeta med läsförståelse tidigt, menar Taube (2007), är att de  

behöver utveckla sitt ordförråd för att senare kunna förstå texter. Utan ett ordförråd kan en  

läsare inte förstå en texts innebörd och läsförståelsen påverkas därför negativt hos elever med ett 

litet ordförråd (Taube, 2007). Reichenberg (2008) menar att vissa elever har svårt för läsförståelse 

och det kan innebära att elever har kunskap att avkoda ord i en text men förstår inte innebörden 

av det de läser. Hon menar även att ett större ordförråd hos en individ ger bättre förutsättningar 

för individen att förstå det den läser. Det innebär att elever har olika förutsättningar för att förstå 

en text när de börjar skolan beroende på deras bakgrund och tidigare texterfarenheter. Faktorer 

som påverkar elevernas ordförråd kan vara deras läsvana och hur mycket högläsning som finns i 

hemmet (Reichenberg, 2008). Under läsning utvecklas alltså ordförrådet samtidigt som läsförstå-

elsen hos en individ (Taube, 2007).  

För att läsaren ska kunna få bättre förståelse behöver den veta vad den inte förstår. Läsaren måste 

också veta hur den ska göra för att förstå texten. En åtgärd är att fråga någon annan, en lärare 

eller klasskamrat om hjälp och förklaringar till ord som är nya. Taube (2007) påpekar därför hur 

viktigt det är att en läsare är aktiv och uppmärksam för att kunna utveckla sin läsförståelse. 

2.2 PISA och PIRLS 

Vart tredje år mäts elevers kunskaper i tre kunskapsområden genom en undersökning vid namn 

PISA2 (Skolverket, 2013). PISA genomförs av OECD3 för att undersöka kunskapsnivåerna hos 

elever som snart har läst färdigt grundskolan. Resultatet av PISA kan användas av de deltagande 

länderna för att se deras egna styrkor och svagheter, därmed kan de förbättra undervisningen för 

att få en bättre skola och även vara beredda på de blivande samhällsmedlemmarnas kunskapsni-

våer. Ett av undersökningsområdena är läsförståelse och där är Sveriges resultat högre än genom-

snittsnivån hos de deltagande länderna.  Beaktansvärt är dock att Sveriges resultat försämrats 

markant sedan första mätningen år 2000. Svenska elever har försämrat sin läsförståelseförmåga 

2 Programme for International Student Assessment undersöker 15-åringars kunskaper inom naturkunskap, matema-
tik och läsförståelse. Det är en internationell studie som vid senaste undersökningen hade 65 deltagande länder eller 
regioner.  
3 The Organisation for Economic Co-operation and Development arbetar för att främja medverkande länders eko-
nomiska och sociala utveckling. Organisationen innebär ett samarbete mellan industrialiserade länder. 
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samtidigt som resultatet fortfarande är högre än många andra deltagande länders resultat. Det är 

nästan en fjärdedel av svenska elever som inte uppnår nivå två i den femskaliga kunskapsmät-

ningen i läsförståelse. Nivå två är enligt PISA en basnivå som innebär grundläggande kunskaper 

för läsförståelse. Vad försämringen beror på finns det många spekulationer om och PISA har  

bidragit till diskussioner om svenska skolans kunskaper och utformning (Skolverket, 2013). 

PIRLS4 (Skolverket, 2012) är också en undersökning som visar resultat på elevers kunskaper för 

att kunna jämföra olika länders utveckling kunskapsmässigt. Undersökningen bidrar också till att 

länder kan utvärdera sina egna skolor och förändra undervisningen för att få bättre  

kunskapsresultat. PIRLS genomförs vart femte år och mäter läsförmågan hos elever i årskurs 

fyra. Undersökningen mäter även elevers intresse och inställning till läsning samt läsmiljöer elever 

befinner sig i. Resultatet av undersökningen visar att svenska elever når högre nivå än  

genomsnittet av EU- och OECD-länder. Men precis som PISA-undersökningen (Skolverket, 

2013) visar PIRLS att de svenska eleverna har försämrat resultat jämfört med tidigare års under-

sökningar för läsförmåga och läsförståelse. Det innebär att färre elever klarar av mer avancerade 

texter och får svårigheter att få förståelse för innebörden av texter de läser (Skolverket, 2012).  

2.3 Högläsning 

Begreppet högläsning kan ha flera olika innebörder. En förklaring är att eleverna läser högt för 

varandra. Det kan ske genom att eleverna får läsa högt en bit var ur en bok. Läraren har i den  

situationen ingen större roll utan övervakar klassens läsning. Ett annat exempel är att läraren läser 

högt ur en bok för hela eller delar av klassen (Wedin, 2011). Fortsättningsvis menas högläsning 

som en aktivitet där läraren läser högt för eleverna. 

Wedin (2011) menar att högläsning skapar gemenskap och trygghet i klassen. Genom att sitta till-

sammans och få lyssna till samma text får eleverna känna tillhörighet och sammanhållning.  

Högläsningen främjar även elevernas fantasi genom att de får lyssna till olika sagor och andra  

texter. Enligt Taube (2007) och Lundberg och Herrlin (2005) ger högläsningen en positiv effekt 

på elevernas ordförråd och genom att elever får höra olika texter läsas för sig får de lära sig nya 

ord och uttryck. Jönsson (2007) anser också att högläsning gynnar eleverna eftersom läraren kan 

läsa texter av olika genrer och nivåer vid högläsning. Eftersom det inte krävs någon avkodning av 

eleverna vid högläsning kan alla fokusera på innehållet i texten. 

4 Progress in International Reading Literacy Study är en studie om elevers läsförmåga. Elever i årskurs fyra deltar i 
undersökningen som har gjorts tre gånger i Sverige, år 2001, 2006 och 2011. 
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Under högläsningen finns lärare som ett stöd för eleverna. Om nya och svåra ord står i högläs-

ningstexten kan läraren hjälpa eleverna genom att förklara ordet. Eleverna kan direkt säga till när 

det är något de inte förstår eller något de vill fråga om. Reichenberg (2008) menar att ”förståelsen 

underlättas av att det finns förklaringar till de ord och begrepp som kan vålla svårigheter” 

(Reichenberg, 2008, s. 31). Jönsson (2007) menar att läraren själv måste följa med i läsandet och 

vara beredd på elevernas frågor och diskussioner vid läsningen. Det är mycket en lärare ska vara 

uppmärksam på under högläsningen och bör därför kunna fokusera på flera saker samtidigt och 

kunna ge svar till eleverna. Elevernas frågor bör få ta tid och uppmärksamhet eftersom deras  

reflektioner är viktiga. Vid den enskilda läsningen blir nya och svåra ord istället en svårighet för 

läsaren. Eftersom läsaren endast har en skriven text och läser ensam finns det ingen som kan  

förklara det som den inte förstår eller undrar över. Därmed blir läsaren mer utlämnad vid enskild 

läsning än vid högläsning om oklarheter uppstår (Taube, 2007). 

2.4 Enskild läsning 

Den enskilda läsningen innefattas inte i arbetets syfte men har en betydande roll för elevers  

läsutveckling. Enskild läsning och högläsning är lika viktigt för elevers läsning och därför bör inte 

enskild läsning uteslutas ur läsundervisningen, båda delarna är nödvändiga. I den enskilda  

läsningen fokuserar eleverna på sin individuella utveckling. Med enskild läsning menas att varje 

elev läser tyst (Jönsson, 2007). Ett kunskapskrav för eleverna i slutet av årskurs tre är att ”eleven 

kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 

fungerande sätt” (Skolverket, 2011, s. 227). Jönsson (2007) menar att elever behöver regelbunden 

enskild läsning för att utveckla läsflyt. Hon anser också att den regelbundna läsningen är viktig 

för att eleverna ska förstå vikten av att träna läsning. Det bör inte vara en aktivitet som enbart 

görs då det finns tid över. I den enskilda läsningen tränas både avkodning och läsförståelse,  

medan högläsning fokuserar på läsförståelse (Elbro, 2004).  

2.5 Berättande texter och faktatexter 

Det finns olika genrer av texter och i årskurs F-3 används berättande texter och faktatexter mest. 

Faktatexter blir dock vanligare i undervisningen i senare skolår men behöver därför introduceras 

redan bland de yngre (Taube, 2007). I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det vid upprepade tillfällen att 

eleverna ska samtala om olika texttyper. Inom flera ämnen ska eleverna förstå texter och kunna 

samtala om det som är läst, därför behöver olika texter läsas både vid högläsning och enskild  

läsning. Genom samspel med andra utvecklar eleverna kunskaper om berättelser och fakta om 

olika ämnen (Reichenberg, 2008). 
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Vid högläsning av berättande texter och faktatexter utvecklar eleverna kunskap om innehållet i 

texterna genom att lära av varandra. När frågor och funderingar uppstår under läsningen hjälper 

elever och lärare varandra att förstå innehållet genom samtal. Under samtalet delar eleverna  

erfarenheter och kunskaper med varandra som bidrar till deras tolkningar av textens innehåll 

(Reichenberg, 2008). Dock kan eleverna under högläsning av en berättande text sväva iväg i sina 

egna tankar och lämna nuet för en stund. Det som står i texten behöver inte vara sant och därför 

kan eleverna fritt fantisera om innehållet (Fast, 2001). 

2.6 Föreställningsvärld 

Under läsningen behöver läsaren få en inre föreställningsvärld av innehållet för att få förståelse. 

Föreställningsvärld kan även benämnas som föreställningsbild. En inre föreställning bygger på att 

läsaren kan uppfatta ords betydelse och med hjälp av tidigare erfarenheter skapa en inre bild.  

Läsaren har svårt att förstå en text med hjälp av enbart texten och därför behöver läsare använda 

sina tidigare erfarenheter och vara en aktiv läsare. Det kan finnas delar i en text som enbart kan 

förstås genom att läsaren använder sina erfarenheter för att förstå innehållet. Det kan till exempel 

vara innehåll som inte står direkt skrivet i texten utan endast kan tolkas genom att läsaren får en 

helhet av texten, eller genom erfarenhet (Elbro, 2004; Taube, 2007). Elbro (2004) ger ett exempel 

på en tjej som ställer sig utanför skolan efter det har ringt ut. Läsaren får själv tolka texten och 

avgöra om tjejen har varit inne i skolan eller om hon bara har ställt sig där. Med hjälp av en inre 

föreställningsbild kan läsaren fundera över om tjejen ens har varit i skolan och varför hon ställde 

sig där när det ringde ut. Svar på frågorna finns inte skrivna i texten utan får tolkas utifrån varje 

läsares egna erfarenheter och föreställningsbilder.  

Langer (2011) menar att en inre föreställningsvärld är en individs förståelse vid en viss tidpunkt. 

Föreställningsvärldar varierar eftersom det är varje individs erfarenheter som styr hur föreställ-

ningsvärlden ser ut. En föreställningsbild är inte ständig utan förändras genom tiden. När läsaren 

möter nya ord, händelser och får nya erfarenheter, förändras föreställningsbilden. Langer (2005) 

menar att ”föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och  

erfarenhet” (Langer, 2005, s. 24).  

2.7 Sociokulturellt perspektiv 

Examensarbetet utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv som innebär att elever lär sig i samspel 

med andra elever. Perspektivet innebär att individer lär sig tillsammans och med stöd ifrån andra. 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs (Säljö, 2010) arbete och idéer kring  

lärande och individer. Vygotskij har genom undersökningar och experiment arbetat med sina 
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idéer för att skapa ett nytt perspektiv. Vygotskij menar att människor kan kommunicera med 

varandra och världen för att skapa en gemensam förståelse. Det är även genom kommunikation 

som tänkande utvecklas. Han menar att språk och tänkande hör samman och utvecklas parallellt 

när individer kommunicerar genom språk (Vygotskij refererad i Säljö, 2010). En individ kan inte 

lära sig på egen hand men någon annan kan heller inte styra fullt ut vad någon ska lära sig eller 

kunna. Då miljön förändras i en individs närvaro förändras även individens kunskaper, eftersom 

både miljön och det sociala samspelet har stor betydelse för utvecklingen (Vygotskilj, 1999). Det 

sociokulturella perspektivet tar fasta på begreppet föreställningsvärld och utgår från det i sin  

teori. Det en individ lär sig i ett sammanhang tar den med sig in i ett annat för att bygga upp  

föreställningsvärldar (Säljö, 2010). Det individuella tänkandet hos människor anses inom det  

sociokulturella perspektivet vara ett redskap att kommunicera med sig själv om intryck och  

möten. För att förstå en text måste läsaren använda kunskap från tidigare tillfällen och med hjälp 

av dem kan olika tolkningar göras och anpassas efter varje specifik text eller tillfälle (Säljö, 2000). 

Vygotskij (Vygotskij refererad i Säljö, 2010) ansåg att alla människor har individuella utvecklings-

potentialer och utvecklas ständigt hela livet. Inom det sociokulturella perspektivet talas det om 

den proximala utvecklingszonen som innebär att stöd behövs ifrån högre kunnande individer för 

att utveckling ska ske. När en individ har lärt sig en färdighet menar Vygotskij att den är nära att 

lära sig något mer och befinner sig i den proximala utvecklingszonen. För att kunna ta sig vidare 

och lära sig mer behöver individen stöd ifrån någon annan och först när individen har kunskap 

om färdigheten kan den klara det på egen hand och behöver inte längre stöd. Vygotskij (1999) 

liknar lärarens roll inför elever med en hävstång. Läraren måste styra en hävstång för att eleverna 

ska få den hjälp och stöttning som krävs för att de ska utvecklas och få lära sig ny kunskap.  

Läraren reglerar och förändrar miljön i skolan för att elever ska lära sig ny kunskap. Alla  

människor bör därför utveckla sina kunskaper tillsammans för att lära sig mer (Säljö, 2010). 

Vid högläsning och bearbetning av texter tillsammans i klassen får eleverna utveckla färdigheter 

de inte kan utveckla på egen hand. Eleverna får öva på att kommunicera, argumentera och  

samspela med varandra och läraren. Det är förmågor som återkommer i Lgr11 och som eleverna 

ska lära sig (Skolverket, 2011). ”Kommunikation (särskilt det verbala språket) med andra  

människor är således det som formar vårt tänkande, det vill säga de ’högre funktioner’ som har 

att göra med tänkande, fantasi, förmågan att minnas på ett avancerat sätt, estetiska uttryckssätt 

och så vidare” (Vygotskij refererad i Säljö, 2010, s. 189). Eleverna kan inte öva på dessa färdig-

heter genom att enbart läsa enskilt, utan måste använda sig av kommunikation för att utveckla sitt 

tänkande. Vid gemensam läsning bygger undervisningen på det sociokulturella perspektivet. Det 
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räcker inte att elever får kunskap om hur de förstår en text eller hur de ska göra för att nå en viss 

förmåga. Elever behöver utöva handlingen och använda sig av kunskapen för att verkligen lära 

sig den. Genom handling och reaktion lär sig eleverna de kunskaper läraren talar om (Vygotskij, 

1999). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att i litteratur undersöka olika bearbetningsmetoder som används 

för att utveckla elevers läsförståelse vid högläsning. Undersökningen behandlar metoder som sker 

före, under och efter högläsningen. Högläsning kan ske i grupp med lärare och elever, därför un-

dersöks vilka bearbetningsmetoder som sker i samspel tillsammans med andra respektive enskilt. 

De mest framträdande fördelarna respektive nackdelarna med metoderna presenteras för att tyd-

liggöra hur de gynnar och stärker läsförståelse. Likheter och skillnader redogörs för metoder som 

vid jämförelse påminner om varandra. 

Frågeställningar: 

Vilka bearbetningsmetoder stärker läsförståelse vid högläsning? 

På vilka sätt stärks läsförståelsen genom de olika metoderna? 
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att finna relevant litteratur, genom sökning via 

databaser samt granskning och bearbetning av texter. 

4.1 Litteratursökning 

Vi började sökningen av litteratur på databaser efter högskolebibliotekets rekommendationer för 

att finna material till vårt resultat. Sökningen påbörjades med våra utvalda sökord på databaserna 

ERIC, Academic Search Elite och SwePub. Sökorden är ord som förknippas med syftet i under-

sökningen, för att kunna få svar på frågeställningen. Till att börja med var sökorden på svenska 

och var läsförståelse, högläsning, språkförståelse, boksamtal, textbearbetning, läsbearbetning och 

textförståelse. Databasen ERIC gav inga träffar när sökorden var skrivna på svenska. Därför  

fortsattes sökningen på Academic Search Elite men samma problem fanns även på den  

databasen. När vi sedan sökte på SwePub fanns det träffar på våra sökord. Det fanns dock endast 

få träffar som var tillgängliga online och de träffarna var inte relevanta för vårt arbete med  

bearbetningsmetoder för läsförståelse. Sökordet läsförståelse gav flest träffar men hade ingen  

relevant artikel för vår del. Eftersom träffarna inte gav det resultat som behövdes för att nå syftet,  

översattes sökorden till engelska och fler ord lades till. Sökorden blev reading comprehension, 

reading aloud, retelling, retell, silent, writing, reading och talk. Eftersom resultaten vid SwePub 

inte var relevanta för undersökningen fortsatte sökningen istället på databasen ERIC där det 

fanns träffar på engelska sökord. Till att börja med användes bara ett sökord i taget men det gav 

ett för brett sökresultat. Därför kombinerades två sökord i taget i fortsättningen, exempelvis  

reading comprehension AND telling. Sökresultatet gav många träffar och de träffar som inte var 

tillförlitliga sorterades bort, så som publikationstyper som inte kan användas i resultatdelen eller 

texter som är skrivna av andra än forskare. Flest relevanta artiklar hittades genom att kombinera  

sökordet reading comprehension tillsammans med något av de andra nämnda sökorden. 

4.2 Dataanalys 

De artiklar som hittades genom sökorden granskades för att ta reda på om de var vetenskapliga. 

Vi undersökte vilka artiklar som var peer-reviewed och valde bort de artiklar som inte var det. 

Urvalet började bearbetas och läsas för att samlingen artiklar skulle vara fokuserade på  

läsförståelse vid högläsning. De artiklar som innehöll information om läsförståelse i allmänhet 

och inte vid högläsning sorterades bort. Vid granskningen av urvalet hittades ett par artiklar som 

inriktas mot vårt syfte. De handlade om hur läsförståelse kan bearbetas och är därför relevanta 
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för syftet. De relevanta artiklarna lästes mer noggrant för att kunna sammanfatta textens innehåll 

inför skrivandet av resultatdelen. Specifika ord som ansågs vara extra relevanta för arbetet  

markerades i artiklarna för att i ett senare skede vara lätta att finna. Artiklarna granskades efter 

protokoll som fanns som hjälp till examensarbetet. Vi ansåg att alla relevanta artiklar var  

godkända enligt protokollen och därför fortsatte vi med att sammanfatta artiklarna till en text 

som sedan användes som grund för resultatet. Totalt valde vi ut åtta artiklar som ansågs  

relevanta. Resultatet formades efter syfte och frågeställning med hjälp av artiklarna. Dock var inte 

artiklarna tillräckliga och vi letade bland avhandlingar på biblioteket för att hitta det vi saknade. 

Efter att ha skummat igenom flera avhandlingar hittade vi en som innehöll det vi letade efter. I 

tidigare svenskkurser på högskolan har vi använt oss av en avhandling som vi båda har tyckt är 

väldigt bra och därför ville vi använda den även i detta arbete. Under skrivandet av resultatet 

återgick vi till källorna för att säkerställa att sammanfattningarna och materialet som var funnet 

stämde överens med källan. En extra kontrollering gjordes för att se att ingenting var  

andrahandskälla eller tillhörde någon annan än just författaren till artikeln eller avhandlingen.  

Totalt har vi använt åtta artiklar och två avhandlingar i resultatdelen av arbetet.   

4.3 Urval 

Vid sökning och urval av material har vi utgått ifrån artiklar där metoder beskrivs utförligt.  

Metoder som endast nämns kort har vi valt bort för att de inte framställts tillräckligt tydligt för att 

vi själva ska kunna ta del av metoderna. Vi har utgått ifrån att vi själva ska kunna använda oss av 

metoderna i framtiden och därför anpassat urvalet till yngre åldrar vid högläsning. Det finns dock 

ett undantag där vi använder en artikel som baseras på en undersökning i årskurs sex, som vi  

anser är lämplig att anpassa för våra elever i F-3 eftersom metoden innefattar viktiga  

moment. Vi har valt bort ett fåtal artiklar där metoderna inte framställs gynnsamma eller  

givande för just de förmågor om läsförståelse som vi efterfrågar. Till slut fann vi ett brett antal 

metoder som vi sorterade in i två huvudkategorier och senare i underkategorier. Vi valde lämpliga 

namn på kategorierna efter dess innehåll. 

Vi har valt att skriva om några metoder som möjligen inte är tillförlitliga. Storybook reading 

(Quirós, Lara-Alecio, Tong och Irby, 2010) är en metod som är tvivelaktig på grund av att det 

inte har undersökts om metoden är gynnsam eller inte. Men metoden tilltalar oss eftersom  

delarna i metoden övar eleverna på viktiga delar i läsundervisningen och kan styrkas i andra  

metoder. Metoden finner vi relevant för vårt syfte och våra frågeställningar, även relevant för oss 

att använda i kommande undervisning, där vi själva kan pröva hur effektiv metoden egentligen är.  
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Ytterligare metoder som kan uppfattas som bristande är Edward Santoro, Chard, Howard och 

Bakers (2008) metoder som inte presenteras genom någon undersökning. Det framgår inte om 

metoderna är beprövade och effektiviteten av metoderna är därför inte bekräftade. De finns med 

i arbetet för att forskarna framställs pålitliga och är omtalade inom ämnet.  
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5 Resultat 

I resultatdelen besvaras syftet och frågeställningarna om olika bearbetningsmetoder som kan  

användas i anslutning till högläsning. Exempel på nackdelar, fördelar, likheter och skillnader  

mellan metoder presenteras och korta sammanfattningar binder samman metoderna. Metoderna  

delas upp i två kategorier, separata metoder och kombinerade metoder, därefter delas de in i  

ytterligare underkategorier. 

5.1 Separata metoder 

5.1.1 Skriftlig bearbetning med läslogg 
Jönsson (2007) är lärare och lektor i svenska med inriktning pedagogik, Läslogg 5 är en metod som 

Jönsson har arbetat med för att bearbeta högläsning i sin klass. Under arbetet med läsloggar läser 

läraren högt och eleverna får i uppdrag att skriva ner sina tankar om läsningen, för att få chans att 

formulera dem innan eleverna hinner påverka varandra. ”Avsikten är att eleverna ska få möjlighet 

att samla sina egna tankar innan de möter kamraternas tankar i en diskussion” (Jönsson, 2007, s. 

11). I elevernas skrivböcker får de först rita en bild av något från texten de lyssnat till. Därefter 

får eleverna skriva hur de kopplar bilden till den lästa texten, vad de tänkte på och tyckte. Syftet 

Jönsson har med läsloggar är att eleverna ska värdera och reflektera över texter de har hört. Det 

är ett tillfälle för elever att träna på att sammanfatta kontexten av en text och träna på  

läsförståelse. Metoden har visat att elever utökar sina kunskaper om förståelse, samtal och  

tänkande. ”De ställer hypoteser om såväl tolkning som om hur en berättelse kan tänkas utveckla 

sig” (Jönsson, 2007, s. 234). En analys av elevernas läsloggar visade enligt Jönsson en tydlig 

 utveckling av reflektion från första skrivtillfället till sista. I läsloggar får eleverna reflektera,  

utveckla kunskaper om återberättande och fundera på hur en text är uppbyggd, med språk,  

struktur och innehåll. När eleverna lyssnar aktivt på en text och bearbetar den genom Läslogg  

använder de kunskaper som krävs för att skapa föreställningsvärldar och utvecklar därmed  

förmåga att använda sig av det.  

5 Namn på bearbetningsmetoder kursiveras i fortsättningen för att tydliggöras. Metoder med engelska namn är origi-
nalnamn medan metoder som nämns på svenska är vår benämning, de har inget originalnamn. 

13 

 

                                                      



 

 

5.1.2 Samtal 
 

Boksamtal och Akvariemodellen  

Det finns flera metoder som bearbetas genom samtal i klassrummet och vissa av metoderna  

liknar varandra medan andra skiljer sig åt. Två metoder som innebär samtal men skiljer sig från de 

andra följande metoderna är Boksamtal och Akvariemodellen. Jönsson (2007) har i sin undervisning 

använt sig av Boksamtal 6, en beprövad metod för samtal där hela klassen samlas på en specifik 

plats i klassrummet och läraren läser högt. Boksamtal kan ske i både helklass och mindre grupper 

men kräver minst två elever för att det ska bli ett samtal. Jönssons metod Läslogg kan användas 

som utgångspunkt för boksamtalet. Efter högläsningen samtalar eleverna tillsammans med  

läraren om vad de har hört och upplevt och då kan läsloggarna användas som stöd till samtalet 

och öppna upp för fler frågor. Boksamtalet är till för att få eleverna att samtala om innehållet i en 

text de har lyssnat till. Utgångsfrågor som Jönsson använder under samtal med sina elever är 

Chambers (1996) frågor: vad de tyckte om, inte tyckte om, vad de tyckte var svårt att förstå och 

kopplingar i texten. Oftast är det elevernas tankar och tolkningar som används i boksamtalet för 

att utveckla förståelse och Jönssons metod har visat sig vara givande för elevers utveckling  

gällande förståelse. Genom Boksamtal får elever möta nya tankar och perspektiv som deras klass-

kamrater tänker på och talar om, även lärarens frågor väcker elevers funderingar och utvecklar 

deras tänkande. Genom intervjuer och inspelningar av ljud och film har Jönsson analyserat  

elevernas reflektioner över innehållet av den lästa texten (Jönsson, 2007). Akvariemodellen (Molloy, 

2008) liknar Boksamtal eftersom båda sker efter läsning och i mindre grupper. Det som skiljer  

metoderna är att Akvariemodellen har en observationsgrupp som inte är aktiv i samtalet.  

Akvariemodellen är en form av litteratursamtal och beskrivs av Molloy (2008) som själv har använt 

metoden i sin undervisning. Molloy är före detta lärare och lektor vid Stockholms universitet och 

beskriver metoden, som enligt henne själv påminner om flera andra metoder (Jönsson, 2007; 

Molloy, 2008).  

Akvariemodellen startar efter att en grupp elever har hört eller läst samma text. Under samtalet  

sitter några elever tillsammans med läraren, samtidigt som resten av klassen observerar. Den lilla 

gruppen samtalar om texten, hur de har upplevt innehållet och vad den handlade om. De övriga 

eleverna lyssnar för att senare kunna delta aktivt i en diskussion. Den lilla gruppen varierar för att 

6 Jönsson (2007) har inspirerats av Chambers (1996) boksamtal som innebär samtal om texter med elever. Läs mer i 
Chambers – Tell me (1996). 
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alla elever ska få tala vid något tillfälle och det är eleverna som för samtalet medan läraren leder 

samtalet framåt. Eventuellt kan eleverna tala med endast ett par elever före litteratursamtalet, för 

att förbereda sig. En nackdel med metoden kan vara att eleverna som observerar samtalet kan 

störa den lilla gruppen genom miner, kommentarer eller fniss. Molloy menar att elever inte enbart 

bör öva på att läsa utan att samtalet om texter är viktigt för att elever ska få djup läsförståelse. 

Enligt Molloys egna erfarenheter och sammanställning av andra forskares erfarenheter av  

litteratursamtal gynnas elevers förståelse eftersom de får sätta ord på vad de hört och återberätta 

samt samtala om innehållet i en text (Molloy, 2008). 

Händelsefrågor och Text-to-text 

Edward Santoro et al. (2008), forskare i USA, har arbetat fram Händelsefrågor7. Metoden liknar 

Text-to-text som Cummins och Stallmeyer-Gerard (2011) har arbetat fram. Händelsefrågor (Edward 

Santoro et al., 2008) innebär samtal om textens innehåll och under högläsningen pausar läraren 

ibland för att bearbeta innehållet tillsammans med eleverna. Läraren ställer frågor för att få  

eleverna att fundera över vad som sker i texten. Exempel på frågor är vem som berättelsen  

handlar om, vad som händer och vad som ska hända. Frågorna ställs vid berättande texter och  

behöver omformuleras vid faktatexter, det är därför nödvändigt att göra eleverna medvetna om 

att olika texter kan svara på olika frågor. Eleverna får genom metoden kunskap om olika texters 

strukturer för att veta om det är en berättelse eller faktatext samt djupare förståelse för innehållet. 

Text-to-text 8 (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 2011) fokuserar också på samtal mellan lärare och 

elever och sker när en lärare läser högt för klassen. Ibland stannar läraren upp under läsningen för 

att låta eleverna fundera över vad det handlar om och för att koppla innehållet till tidigare  

erfarenheter. Metoden innebär att eleverna gör samband mellan texten de lyssnar till och texter 

de tidigare har hört eller läst. Läraren påminner eleverna om tidigare texter för att hjälpa dem att 

se samband. Eleverna uppmuntras till att tänka högt, att räcka upp handen och berätta för klassen 

om sina funderingar. Eleverna får genom aktiva diskussioner höra varandras frågor och tankar, 

vilket skapar bättre förståelse för texten. Text-to-text har skapats när läraren Stallmeyer-Gerard har 

undervisat samtidigt som professorn Cummins har besökt och samlat material i en klass. För att 

få elever medvetna om tidigare texters betydelse för ny läsförståelse och för att förstå syftet med 

hela texten, används aktiva diskussioner under högläsning (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 2011). 

Genom undersökningar visade sig båda metoderna vara gynnsamma för elevers utveckling av  

7 Vår benämning av metoden. 
8 Vår benämning av metoden. 
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läsförståelse. Metoderna gav även kunskap till eleverna om texters helhet vid återberättande.  

Anmärkningsvärt är att metoden Text-to-text endast undersöktes i en klass med 21 elever och att 

Edward Santoro et al. inte nämner antalet elever i undersökningsklassen för metoden  

Händelsefrågor. Edward Santoro et al. presenterar ändå ett resultat som visar att elever utvecklar sin 

förståelse mer än elever som inte använder sig utav metoden, genom djupare samtalsreflektioner. 

Cummins och Stallmeyer-Gerard påvisar att deras metod är effektiv genom att de har jämfört två 

tester, ett innan metoden introducerades och ett efteråt. Det senare testet visade större  

medvetenhet hos eleverna angående innehållets helhetssyn (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 2011; 

Edward Santoro et al., 2008).  

Telling Tales och Text talk 

Två samtalsmetoder som skiljer sig åt är Telling Tales (Mills, 2009) och Text talk (Beck & McKe-

own, 2001). En skillnad mellan metoderna är att Telling Tales fokuserar på bilder till texten för att 

fördjupa förståelsen av innehållet medan bilder introduceras först efter läsningen i Text talk.  

Metoderna skiljer sig även åt i hur de används tillsammans med eleverna men de har ett  

gemensamt syfte, att öka läsförståelsen hos eleverna. Den före detta lärarinnan Mills har genom 

sitt arbete på universitet och med respons från andra lärare och elever, utvecklat metoder och 

strategier som gynnar elevers språkutveckling. Ny forskning stödjer Mills strategier och en av 

strategierna är Telling tales och påbörjas före läsningen (Mills, 2009). Det är en metod som är  

vetenskapligt baserad och formad av Mills för att få elever att använda sig av sina tidigare  

kunskaper för att få förståelse för en text. Innan läsningen arbetar elever i par och tittar på  

textens bilder. En elev berättar vad den ser på en bild, den andre eleven lyssnar och berättar  

sedan vad den ser på nästa bild. Med hjälp av tidigare kunskaper skapar eleverna föreställnings-

bilder och förutsägelser om vad texten ska handla om. Under läsningen bekräftar eller justerar 

eleverna sina förutsägelser om textens innehåll. Syftet med metoden är att elever ska använda sig 

av tidigare kunskaper och bilder för att föreställa sig innehållet i en text och därmed utveckla  

läsförståelse.  

Text talk (Beck & McKeown, 2001) skapar till motsats från Telling Tales (Mills, 2009) fokus på  

textens innehåll och inte dess bilder. Modellen har Beck och McKeown (2001), två forskare vid 

University of Pittsburgh i Pennsylvania i USA, arbetat fram genom en mängd tidigare forskning 

och egna undersökningar. Syftet med metoden är att använda högläsning i undervisning som en 

effektiv aktivitet i elevers språkutveckling. Text talk innebär att en lärare undervisar med  

högläsning och frågor samt diskussioner kring lästa texter. Under läsningen ställer läraren öppna 

16 

 



 

frågor till eleverna, vilket står för frågor som kan ha flera svar och där inget svar är rätt eller fel. 

Läraren kan med hjälp av innehållet i texten ställa frågor till eleverna som väcker deras intresse 

och skapar en diskussion. Beck och McKeown har genom undersökningar upptäckt att elever 

ofta svarar med korta formuleringar, därför behöver läraren välja frågor som är öppna. Inför 

varje lektion väljer läraren ut två till fyra ord ur texten, sedan ställer läraren frågor om orden och 

eleverna samtalar om ordens betydelse för att vidga ordförråden. Exempel på hur läraren kan  

introducera ett nytt ord genom en fråga är: ”Does anybody know what a ukulele is?” (Beck & 

McKeown, 2001, s. 12). Eleverna samtalar om ordet för att alla ska uppfatta betydelsen. En viktig 

del av metoden Text talk är att läraren inte visar några bilder förrän efter läsningen. Enligt Beck 

och McKeown kan bilder förvirra elever och därmed missförstår de handlingen i texter, på grund 

av att bilderna inte talar om samma sak som texten. Det kan leda till att svar inte blir korrekta vid 

frågor om innehållet och därför måste eleverna fokusera på textens innehåll för att utveckla  

förmåga att förstå. Metoden har visat sig ge positiva resultat där elever genom stöd av läraren  

utvecklar läsförståelse. Dock påpekar Beck och McKeown att fler moment bör tilläggas för att 

effektivisera utvecklingen av elevers läsförståelse. Text talk har testats i flera klasser men det 

framgår inte hur många elever som medverkat medan Mills inte har någon specifik undersök-

ningsgrupp då hon baserar metoderna på många olika faktorer. Gemensamt för metoderna är att 

de båda har testats genom att lärarna själva har undervisat i elevgrupperna och genom muntlig 

respons av eleverna har metoderna utvärderats av författarna själva (Beck & McKeown, 2001; 

Mills, 2009). 

5.1.3 Visualisera 
Det finns två metoder som använder sig av kroppsspråk för att öka elevers förståelse vid  

högläsning. Three-Step Freeze Frames (Mills, 2009) är en visualiseringsmetod som kan ske både  

under och efter läsning medan Edward Santoro et al. (2008) har utvecklat Upptäck nya ord 9, som 

används innan läsning. En skillnad mellan metoderna är att Three-Step Freeze Frames använder hela 

kroppen för att förklara innehållet i en text medan Upptäck nya ord endast beskriver enskilda ord 

med ansiktsuttryck. När en ny bok introduceras behöver elever ha kunskap om vanligt  

förekommande begrepp som är centrala för innehållet. Edward Santoro et al. skriver om hur  

begrepp kan förklaras och bearbetas för att elever ska få ökad förståelse. De är forskare som  

arbetar på ett flertal universitet i USA och med grund i tidigare forskning har de utformat  

undervisningsmetoder som tydligt pekar på att högläsning gynnar elevers läsförståelse om det  

bearbetas. En av metoderna, Upptäck nya ord, innebär att läraren väljer ut ett centralt begrepp och 

9 Vår benämning av metoden. 
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presenterar det för eleverna genom att tala om vad det innebär och tillsammans med eleverna 

försöker de sedan förverkliga begreppet, exempelvis genom ansiktsuttryck. Ett exempel är  

begreppet sur, där läraren beskriver hur en person ser ut och beter sig när den är sur. Eleverna 

testar att se sura ut, för att i kommande berättelse vara säkra på vad som menas med begreppet. I 

nästa skede berättar eleverna om de själva har varit sura någon gång och hur de såg ut då. En  

diskussion skapas i klassrummet om begreppets innebörd och när eleverna kan de centrala  

begreppen i en text har de stor möjlighet att få god läsförståelse (Mills, 2009; Edward Santoro et 

al., 2008). 

Metodens positiva resultat grundas i respons från elever genom ansiktsuttryck och samtal där lä-

rare varit delaktiga (Edward Santoro et al., 2008). Three-Step Freeze Frames är utvecklad av Mills 

(2009), som har granskat forskning som gynnar elevers kunskap att visualisera texter för att ut-

veckla metoden. Med stöd i tidigare forskning skapade Mills metoden där eleverna i grupper 

framför tre gester för resten av klassen utan att tala. Gesterna de framför är tagna ifrån en berät-

telse som de tidigare har läst och gesterna som spelas upp förverkligar handlingen. Klassen gissar 

vad som dramatiseras och eleverna förtydligar dramat för att skildra händelserna. Genom övning-

en tränar eleverna på att visualisera och att komma ihåg händelser och föreställningsvärldar ifrån 

sagor de har läst. Metoden har i Mills egen klass, visat sig motivera och engagera elever till att ut-

veckla förståelse, genom respons till läraren (Mills, 2009). Både Edward Santoro et al. och Mills 

har framgångsrika metoder som gynnar läsförståelse och Edward Santoro et al. har kommit fram 

till att högläsning måste vara välplanerad för att utveckla läsförståelse, bearbetning är viktig och 

läsförståelse utvecklas inte med endast högläsning (Mills, 2009; Edward Santoro et al., 2008).  

5.1.4 Återberätta 
Ytterligare en metod som Edward Santoro et al. (2008) har arbetat fram är en mall där elever kan 

återberätta en saga som de har lyssnat till. Metoden kallas Story retell och mallen är anpassad för 

berättande texter, därför stämmer frågorna inte på en faktatext. Den har fyra rutor och eleverna 

kan rita och/eller skriva i rutorna för att återberätta händelser ur en berättelse för att få förståelse 

för innehållet. Denna bearbetningsmetod sker enskilt och efter högläsning. I första rutan  

beskriver eleven vem berättelsen handlar om. Där kan eleven skriva eller rita hur den tänker sig 

att huvudkaraktärerna ser ut. Fortsättningsvis beskriver eleven i nästa ruta berättelsens problem, i 

tredje rutan ska eleven skildra lösningen av problemet och i fjärde rutan berättelsens slut.  

För att bearbeta en faktatext behövs en annan mall än den som används i metoden Story retell 

(Edward Santoro et al., 2008). Ogle (1986) har tagit fram en mall som ska hjälpa lärare hur de kan 
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undervisa vid bearbetning av faktatexter och få eleverna att bli aktiva tänkare vid läsning.  

Modellen heter K-W-L och står för tre olika delmoment. Mallen har tre spalter, en för varje  

moment och de nämns med bokstäverna K, W och L. Första momentet är "K-What we know" 

(Ogle, 1986, s. 565) och sker innan läsningen. Läraren för en diskussion tillsammans med  

eleverna och skriver upp tankar och idéer eleverna får under samtalet, på tavlan. Detta för att få 

eleverna att fundera på kommande innehåll i texten som ska läsas och läraren hjälper eleverna att 

hålla sig till ämnet som texten ska handla om under diskussionen. Eleverna ombeds därefter att 

kategorisera orden och tankarna som skrivits på tavlan, för att få bättre förståelse för vad de  

redan vet om ämnet. Eleverna skriver ner sina tankar och kategorier i första spalten på mallen, 

som därmed fylls med vad eleverna redan vet. Andra momentet "W-What we want to find out" 

(Ogle, 1986, s. 565) berör vad eleverna vill lära sig under läsningen. Tidigare diskussion kan hjälpa 

eleverna med vad de vill lära sig eftersom alla elever inte kan samma saker. Något en klasskamrat 

talat om att den vet kan hjälpa en annan elev att förstå vad den vill lära sig. Därefter läses texten i 

sin helhet eller i stycken beroende på längden. Sista momentet heter "L-What we learned and still 

need to learn" (Ogle, 1986, s. 565) och sker antingen parallellt med läsningen eller efteråt,  

beroende på längden av texten. I sista spalten skriver eleverna vad de har lärt sig och  

förhoppningsvis har de fått svar på sina frågor, vad de ville lära sig. Annars kan eleverna genom 

upprepning av modellen, vid andra tillfälle fundera över sina frågor medan texten läses. Eleverna 

blir då aktiva tänkare och kan få en djupare förståelse av innehållet (Ogle, 1986).  

I klasser där metoden har undersökts har positiva resultat visats och lärarna har sett stor  

utveckling hos elever gällande läsförståelse. När lärarna har jämfört lektioner där K-W-L har  

använts med lektioner med annan bearbetning, har K-W-L-lektionerna visat bäst resultat, med 

djup reflektion (Ogle, 1986). Både K-W-L och Story retell bearbetar högläsning genom att elever 

fyller i en mall för att öka läsförståelsen. Olika mallar med olika frågor och inriktningar behövs 

vid olika typer av texter och dessa metoder kan endast användas vid en typ av text var. En likhet 

mellan mallarna är att eleverna enskilt får skriva och rita en reflektion för att återberätta en text. 

Story retell visade sig vara gynnande för elevers läsutveckling genom att de mer och mer  

utvecklande sina reflektioner genom skrift och bild i mallen. Likaså utvecklade eleverna med  

K-W-L sina förmågor att återberätta genom att skriva i mallen. Genom intervjuer med  

undervisande lärare har Ogle bekräftat utvecklingen (Ogle, 1986; Edward Santoro et al., 2008).  

5.1.5 Sammanfattning 
Alla ovannämnda metoder har gemensamt att de kan ske separat, utan varandra och innebär  

endast ett moment var. Metoderna fungerar enskilt och behöver inte kombineras med varandra 
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för att bli fullständiga, dock stärks läsförståelsen ytterligare om flera metoder kombineras. De 

flesta metoderna innebär samtal och läraren behövs där för att leda undervisningen framåt genom 

att bland annat ställa frågor och presentera nya ord (Beck & McKeown, 2001; Cummins & Stall-

meyer-Gerard, 2011; Edward Santoro et al., 2008; Jönsson, 2007; Mills, 2009; Molloy, 2008; Ogle, 

1986). 

5.2 Kombinerade metoder 

5.2.1 PARIS 
PARIS 10  (Mills, 2009) är en vetenskapligt beprövad bearbetningsmetod som består av fem  

strategier som kombineras för att maximera läsförståelsen. Tidigare i kapitlet presenteras Mills 

andra metoder, där metoderna endast är delmoment i elevers utveckling av läsförståelse, PARIS 

är istället en kombinerad metod. De fem strategierna i PARIS är att förutsäga, ställa frågor,  

återberätta, göra inferenser och sammanfatta. Med inferenser menas att göra kopplingar mellan 

innehållet och läsarens egna erfarenheter, för att förstå mer av en text än vad som står i texten. 

Med hjälp av tidigare erfarenheter kan innehållet tolkas. Innan högläsningen används två av  

strategierna, förutsäga och ställa frågor. Elever och lärare tittar på framsidan av boken, bilder ur 

boken samt pratar om författaren av texten, för att skapa sina egna föreställningsbilder om vad 

boken ska handla om. Eleverna ställer även frågor om bilderna de tittat på för att skapa  

nyfikenhet för det de vill lära sig. Högläsning är nästa steg, och både under och efter kan de  

övriga tre strategierna användas: återberätta, göra inferenser och sammanfatta texten.  

Återberättandet sker genom att eleverna talar om händelser och information som anses viktigt för 

textens innehåll. Eleverna gör inferenser under läsningens gång, där de kan uppfatta något i  

innehållet som egentligen inte står i texten. Efter läsningen sammanfattar eleverna hela textens 

innehåll i det sista momentet. Sammanfattningen ska innehålla textens budskap och ge en  

helhetssyn av handlingen. Metoden kan i sin helhet användas i både helklass och mindre grupper. 

Enligt Mills bör läraren som undervisar med metoden uppmuntra eleverna till att själva kunna 

använda strategierna för att utveckla sin egen läsförståelse. Även PARIS är baserad på en mängd 

forskning och undersökningar och har visat sig utveckla elevers multimodalitet, återberättande 

och skapat meningsfulla möten i klassrummen. Genom metodens alla övningar har Mills under-

sökningsklass utvecklats, enligt henne själv. Dock finns det inga resultat som bekräftar effekten. 

(Mills, 2009). 

 

10 Predict, Ask questions, Retell, Infer and Summerize. 
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5.2.2 Helhetsmetoden 
Även Cummins och Stallmeyer-Gerard (2011) har bearbetat fram en helhetsmetod där alla delar 

måste nyttjas för att få bästa resultat. Metoden utgår ifrån att elever ska lära sig se helheten i en 

text för att få förståelse. Författarna skriver om hur en ny bok kan introduceras av en lärare till 

sin klass inför högläsning. Första steget i metoden är att läraren pratar tillsammans med klassen 

om bokens titel och vad eleverna tror att boken kommer att handla om. Efter samtalet talar  

läraren om vad eleverna ska tänka och fundera på under läsningen, för att få djupare förståelse 

för textens syfte och innehåll. Eleverna ska exempelvis fundera över hur texten är uppbyggd, vad 

den innehåller för fakta och binda samman allt till vad de tror att författaren har för syfte. Efter 

högläsningen går metoden över till enskilt arbete och eleverna skriver och ritar en respons till  

texten där de ska fokusera på textens syfte. Båda delarna i metoden binds samman genom att 

båda fokuserar på textens helhet och ger eleverna chans till god läsförståelse. Resultatet av under-

sökningen visade att metodens syfte förverkligades och att eleverna utvecklade sin förståelse. 

Cummins och Stallmeyer-Gerard har undersökt sina metoder med 21 elever i årskurs tre och  

författarna har själva undervisat eleverna och samlat material. Dock samlades inte alla elevalster 

in och allt insamlat material analyserades inte, vilket kan ha påverkat resultatet av  

undersökningen. Men det resultat som har analyserats är jämförelse mellan två olika tester, som 

visade framsteg hos eleverna genom utveckling av återberättning (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 

2011). 

5.2.3 Först tänka - sen samtala 
En metod som behandlar läsförståelse är Litwiller Lloyds (2004) upplägg för högläsning. Litwiller 

Lloyd arbetar på ett universitet i Tampa, USA. Genom att undersöka och testa tidigare strategier 

från andra forskare har Litwiller Lloyd format metoder som ska gynna läsförståelse. Författaren 

testade sina strategier i en sjätteklass där hon själv tog rollen som lärare. Metoden Först tänka - sen 

samtala11 innefattar flera olika delmoment och det första är att läraren börjar högläsningslektionen 

med att ställa frågor till eleverna utifrån texten. Eleverna får dock inte svara högt inför sina  

klasskamrater utan endast fundera enskilt. Detta för att alla elever ska få chans att fundera utan 

att påverkas av andra i rummet. Efter ett par lektioner med högläsning och ovanstående moment 

kan ytterligare ett moment tillkomma. Det nya momentet innebär att eleverna får under  

högläsningen chans att skriva ner sina funderingar, som de tidigare bara fått hålla för sig själva i 

minnet. Läraren kan efter skrivandet be ett par elever dela med sig av sina tankar och frågor till 

övriga klasskamrater. Ibland kan eleverna få diskutera frågorna tillsammans med en klasskamrat 

11 Vår benämning av metoden. 
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innan frågorna ställs i hela klassen. I början av nästa högläsningstillfälle börjar klassen med att 

prata och diskutera föregående högläsningsfrågor, för att väcka intresse och påminnas om  

innehållet. När eleverna får fundera enskilt under högläsningen lär de sig hur de ska göra för att 

förstå en text. Eleverna i undersökningsklassen konstaterade efter användning av Först tänka-sen 

samtala att frågorna utvecklade förståelsen bättre än om de hade haft en lång återberättning från 

föregående läsning (Littwiller Lloyd, 2004).  

5.2.4 Storybook reading 
Hickman, Pollard-Durodola och Vaughn (2004) är tre lärare vid universitet i USA, de saknade 

undervisningsbeskrivningar för lärarledda högläsningstillfällen och har därför forskat och format 

metoden Storybook reading. Metoden inriktas mot elever som lär sig ett nytt språk parallellt med ett 

annat språk som talas i hemmet men fungerar i fler högläsningssituationer. Metoden avser både 

berättande texter och faktatexter. Storybook reading (Hickman et al., 2004) innehåller flera delmo-

ment som alla är viktiga för elevers utveckling av ordförråd och förståelse. Första momentet  

behandlar liksom metoden Upptäck nya ord (Edward Santoro et al., 2008), förståelsen för ord och 

begrepp. Läraren visar bokens omslag och eleverna funderar över vad de ser och vad de tror ska 

hända. Tre till fyra ord ur boken introduceras och det skrivna ordet visas på ett kort för att  

eleverna ska veta hur det stavas (Hickman et al., 2004). Det som skiljer sig mest mellan Storybook 

reading och Upptäck nya ord (Edward Santoro et al., 2008) är att Storybook reading fokuserar på flera 

ord samtidigt och eleverna ska lära sig ordens betydelse, hur de uttalas och hur de stavas (Hick-

man et al., 2004) medan Upptäck nya ord mestadels fokuserar på att eleverna ska få en uppfattning 

av vad orden innebär och hur de används i vardagen (Edward Santoro et al., 2008).  

De följande momenten i Storybook reading (Hickman et al., 2004) läser läraren högt för eleverna 

och ber dem lyssna noggrant på texten och de valda orden, för att vara beredda på följdfrågor, 

vilket kräver att de måste lyssna aktivt. Innehållet bearbetas genom att elever berättar vad de har 

lärt sig under läsningen och klasskamraterna gör tummen upp ifall de har samma uppfattning. 

Därefter diskuteras textens innehåll och läraren ställer öppna frågor till eleverna där syftet med 

öppna frågor är att det ska kunna ställas följdfrågor på elevernas frågor och svar, och att en  

annan elev ska kunna dra slutsatser och göra kopplingar till egna erfarenheter. Delar ur texten 

läses om och eleverna gör tummen upp när de hör de valda orden läsas. Missar någon elev orden 

förklaras de igen, texten läses om och alla får en ny chans. Efter läsningen förklaras orden igen 

och eleverna skapar egna meningar för att öva på att använda orden i andra sammanhang. För att 

vidga förståelsen får eleverna samtala om egna upplevelser och erfarenheter utifrån texten samt 

använda de nya orden. Slutligen summerar läraren det viktigaste i boken, läser upp de nya orden 
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igen och uppmanar eleverna att använda de i vardagen. För att träna på nya ord efter hela boken 

är läst kan klassen leka charader, skapa en egen saga eller leka ordlekar där alla aktiviteter  

innehåller de nya orden. Syftet med metoden är att lärare ska få en mall för hur de kan använda 

högläsning för att utveckla elevers ordförråd och förståelse. Hickman et al. baserar  

Storybook reading på tidigare forskning och har själva inte undersökt om metoden når sitt syfte och 

det finns inget resultat på någon undersökning som kan stärka metoden. 

5.2.5 Story reading med STELLA 
Quirós et al. (2010) arbetar alla vid universitet i USA och har studerat metoden STELLA12 för att 

undersöka hur den utvecklar elevers läsförståelse genom högläsning. Metoden fokuserar på elever 

som lär sig engelska som komplettering till sitt modersmål men är även beprövat på elever med 

endast ett språk och resulterade i god utveckling. STELLA pågår i femdagarsperioder och läraren 

läser högt för eleverna varje dag. Läraren introducerar veckans bok, utan att läsa den och  

diskuterar sedan tillsammans med eleverna om bokens omslag och titel, eleverna gör  

förutsägelser om vad boken ska handla om. Faktaböcker och berättande böcker varierar och  

bearbetas efter varje tillfälle. Läraren väljer även ut ord ur texten och eleverna får testa att  

använda orden i olika sammanhang, orden skrivs på kort och sätts upp på klassrumsväggen. När 

läraren läser stannar den upp efter varje sida och skapar en dialog med eleverna för att öka  

förståelsen. Eleverna ombeds att svara i meningar och inte endast med få ord, detta för att öva på 

att prata korrekt språk. Bokintroduktionen hjälper eleverna att förstå texten och eleverna gör 

kopplingar mellan text och bild, även att förstå budskapet i boken och därmed får de bättre  

förståelse för innehållet. Tillsammans diskuteras delar ur boken, så som karaktärer, huvuddrag, 

problem och lösning samt en repetition av orden från gårdagen. Under veckan introduceras fler 

nya ord som även de sätts upp på klassrumsväggen. Läraren läser boken för eleverna och leder en 

körläsning där eleverna får öva på läsflyt och uttal. Eleverna skriver ett par meningar innehållande 

de nya orden och får även skriva ner sina tankar om bokens uppbyggnad, som de pratat om  

tidigare. Eleverna arbetar i bokcirklar där de ställer frågor till varandra och diskuterar innehållet. 

Sista dagen läser läraren hela boken igen och därefter skriver de en kort text om boken. STELLA 

genomfördes under fem år i flera klasser och dokumenterades av lärarna i de undersökande  

klasserna. Av allt samlat material konstaterades att metoden visas ge god effekt på elevers  

förståelse för texter och enligt författarna blir effekten av STELLA större ju längre den används. 

Författarna menar också att även om eleverna i undersökningen utvecklade sin läsförståelse så 

12Story reTelling and higher order thinking for English Literacy and Language Acquisition. 
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behöver metoden utvecklas så den blir ännu bättre, exempelvis genom att testa den på elever med 

stora nivåskillnader (Quirós et al., 2010). 

5.2.6 Sammanfattning 
De fem kombinerade metoderna: PARIS (Mills, 2009), Helhetsmetoden (Cummins & Stallmeyer-

Gerard, 2011), Först tänka – sen samtala (Littwiller Lloyd, 2004), Storybook reading (Hickman et al., 

2004) och STELLA (Quirós et al., 2010) innebär alla att flera moment behandlas för att elever 

ska nå läsförståelse. Metoderna fungerar utan varandra eftersom de är utformade med flera  

moment som sker parallellt eller till följd av varandra för att gynna elevers läsförståelse. 
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6 Diskussion 

I diskussionsavsnittet framgår vad som gått bra under arbetsprocessen och vilka svårigheter som 

har uppstått. Resultatet diskuteras, granskas och jämförs med bland annat styrdokument och egna 

erfarenheter. 

6.1 Metoddiskussion 

När sökningen påbörjades ansåg vi till en början att det skulle vara enkelt att hitta litteratur till 

vårt arbete. Vi insåg dock att det endast fick vara vetenskaplig litteratur och  

peer-reviewed-bedömda artiklar och vi fick välja bort litteratur som vi tidigare trott vi hade  

kunnat använda till arbetet. Något mer vi insåg var att relevanta artiklar endast finns på engelska. 

Med den insikten kom en första motgång och vi upplevde det som det skulle vara svårt att ta sig 

igenom artiklarna och samtidigt kunna förstå innehållet för att senare kunna skriva ett resultat 

byggt på artiklarna. Vi tog nya tag och sökte på nytt med inställning att finna bra artiklar på  

engelska. Skulle sökningen göras om hade vi velat vara medvetna om språket på relevanta artiklar 

för att slippa bli uppgivna, som vi blev när vi upptäckte de engelska artiklarna. Förmodligen hade 

sökningen gått snabbare och enklare om vi vetat det tidigare.  

Eftersom det sociokulturella perspektivet är en central del i vårt arbete behövde vi ha källor för 

att beskriva perspektivet. Till att börja med använde vi oss av Säljö (2010) där han beskriver 

Vygotskijs idéer om perspektivet och när vi hade börjat skriva fick vi veta att det inte var en  

godkänd källa i arbetet, på grund av att det var en andrahandskälla. Vi blev uppgivna men lät all 

text stå kvar tillsvidare. Efter samtal med både handledare och bibliotekarie hittade vi till slut två 

böcker där Vygotskij var förstahandskälla. Böckerna var dock svåra att tolka och vi ansåg inte att 

informationen var relevant för vårt arbete, men vi antecknade det som fanns och fortsatte hoppas 

att vår första text skulle få stå kvar i arbetet. Vi lämnade kapitlet och gick vidare för att senare gå 

tillbaka till problemet. Det var då informationen kom, att vi fick använda oss av Säljö. Vi var 

nöjda att vi behöll allt vi hade skrivit eftersom vi till slut kunde använda det.  

Något som vi är extra nöjda med är att vi började i god tid med vårt examensarbete eftersom vi 

har kunnat fokusera på innehållet och inte behövt stressa med att skriva massa ord. Arbetet har 

fått ta den tid som behövdes eftersom vi hade gott om tid på oss. Var vi tveksamma på något  

kapitel skrev vi endast ett utkast och lämnade kapitlet i cirka en veckas tid för att fundera över 

innehållet och hitta nya formuleringar. Det har varit bra för vi har hela tiden bearbetat arbetet 
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parallellt med att vi har skrivit nya delar. Det har underlättat för oss genom att vi har fått en röd 

tråd genom arbetet och vi har inte behövt stressa upp oss för att hinna klart med arbetet.  

I tidigt skede började vi skriva in våra källor i referenslistan. Det har varit bra att skriva in varje ny 

källa i referenslistan varje gång vi använder oss av en ny källa. Det har hjälpt oss att hela tiden 

veta hur många och vilka källor vi använder i vårt arbete.  

Syftet med examensarbetet var att utveckla våra kunskaper och undersöka vad det finns för  

bearbetningsmetoder vid högläsning, hur de gynnar elevers läsförståelse, vad de har för likheter 

och skillnader samt fördelar och nackdelar. I resultatet presenteras dessa delar och vi anser att vi 

fått svar på våra frågeställningar. Resultatet visar på en variation av olika bearbetningsmetoder 

som har flera likheter och skillnader men gemensamt syftar de på att stärka elevers förståelse av 

texter. I arbetet finns det svar på våra frågor och syftet uppfylls, därmed anser vi att det finns  

validitet i arbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I syftet efterfrågas fördelar, nackdelar, likheter och skillnader mellan de olika metoderna som  

presenteras. Alla fyra faktorerna framkommer dock inte vid alla metoder därför att artiklarna inte 

redovisar fördelar, nackdelar, likheter och skillnader vid alla tillfällen. Vi har med det som  

framkommer i artiklarna och efterfrågar därför i syftet endast de tydligaste faktorerna vid metod-

presentationerna. 

Alla elever ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) kunna återberätta och kommentera en text. Om 

bearbetningsmetoder används som följd på högläsning anser vi att våra kommande elever med 

stor sannolikhet kommer kunna uppnå den förmåga som de ska. Metoderna främjar även samtal 

och kommunikation mellan elever, vilket enligt Skolverket utvecklar tänkande och lärande.  

Eleverna ska även möta och tolka olika slags texter och genom flera av metoderna får de göra det 

och lära sig skillnader mellan genrer. 

Bearbetningsmetoder som redovisas i detta arbete grundas i en gemensam läsning där läraren 

högläser. Det är en aktivitet som sker i samspel med andra och arbetssättet förknippas därför 

med det sociokulturella perspektivet. Återigen vill vi påpeka hur betydelsefull högläsningen och 

de gemensamma lässtunderna är för elever då de utvecklar läsförståelse och ordförråd. Som vi 

tidigare nämnt skriver Reichenberg (2008) att en elev behöver en lärare som stöd för att lära sig 

nya ord och förstå en text och det är precis det som sociokulturella perspektivet och den  

proximala utvecklingszonen står för, att lära av varandra med stöd (Säljö, 2010). I alla metoderna 

26 

 



 

finns en lärare vid sidan av eleverna och som Vygotskij (1999) menar så är läraren som en  

hävstång för eleverna, stöttar och hjälper. I framtiden vill vi agera som elevernas hävstänger. 

Metoden Text talk (Beck & McKeown, 2001) innebär att bilder visas först efter en saga är läst, för 

att innehållet inte ska tolkas efter bilderna. Vi tycker att det är en bra tanke, att eleverna ska  

fokusera på texten och inte på bilderna, eftersom de kan förvirra. Dock håller vi inte med fullt ut 

i resonemanget eftersom bilder kan stötta och hjälpa läsare till att tolka innehållet och förstå 

handlingen av en text. Vi skulle därför inte välja att utesluta bilder i vår läsning men ibland kan 

det vara en nyttig idé för att variera undervisningen så eleverna utvecklar fler färdigheter.  

Upptäck nya ord (Edward Santoro et al., 2008) beskriver nya ord genom att läraren och eleverna 

pratar om dem och är det möjligt testar de att göra dem med ansiktsuttryck. För oss är det viktigt 

att prata om återkommande ord så elever vet vad de betyder i både läsning och samtal. Utan att 

veta ordens betydelse är det svårt för eleverna att förstå en text och därmed läsförståelse.  

Eftersom metoden främst går att använda med känsloord och uttryck blir den begränsad och vi 

tycker därför att den är ett bra komplement till andra metoder, som ökar förståelsen ännu mer. 

Att visualisera ord eller en händelse sker även i Three-Step Freeze Frames (Mills, 2009) och  

ytterligare något gemensamt med metoderna är att eleverna behöver skapa föreställningsvärldar, 

vilket enligt Langer (2005) är nödvändigt för att skapa en förståelse. Metoderna kräver att  

eleverna föreställer sig orden eller handlingen och med hjälp av det tolkar de sedan innehållet och 

får läsförståelse (Edward Santoro et al., 2008; Mills, 2008; Langer, 2005). 

I resultatet presenteras fem metoder som innebär flera olika moment var. Metoderna är PARIS 

(Mills, 2009), Helhetsmetoden (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 2011), Först tänka – sen samtala 

(Littwiller Lloyd, 2004), Storybook reading (Hickman et al., 2004) och STELLA (Quirós et al., 

2010). Vi menar att de metoderna är mest relevanta i undervisningen eftersom vi anser att endast 

ett moment inte räcker för att eleverna ska utveckla läsförståelse. Enligt Lundberg och Herrlin 

(2005) och Elbro (2004) krävs både avkodning och förståelse för att en läsare ska kunna vara 

medveten om textens innehåll. Därför skulle vi använda oss av en metod som stärker flera delar 

och inte enbart övar en färdighet genom ett enskilt moment. Den metod som tilltalar oss mest 

och som vi skulle använda oss av i vår undervisning är Storybook reading (Hickman et al., 2004). 

Metoden innefattar flera moment som vi anser är viktiga för elevers läsförståelse. Både nya ord 

och samtal om innehållet i texten diskuteras i metoden och det tycker vi är extra viktigt. Men  

eftersom författarna inte beskriver någon undersökning blir vi lite tveksamma på hur effektiv  

metoden är för elevers utveckling. Dock anser vi metoden stärkas i andra nämnda metoder och vi 
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kan av egen erfarenhet ana att den är användbar. Vi funderar dock på att lägga till ett moment för 

att forma vår egen metod och väljer därför även Boksamtal. Både Boksamtal (Jönsson, 2007) och 

Akvariemodellen (Molloy, 2008) tar upp delar som vi anser viktiga men Akvariemodellen innebär att 

en grupp elever observerar en annan grupp och det tvivlar vi på om det är bra. Vi anar att  

eleverna som talar kan bli nervösa av att några andra observerar och förstår inte syftet med  

arbetssättet. Därför väljer vi att använda Storybook reading kombinerat med Boksamtal. Metoderna 

stöds även av Lgr11 (Skolverket, 2011) genom att eleverna får föra resonemang, återberätta, dela 

med sig av tankar och funderingar samt göra kopplingar mellan texter och deras egna  

erfarenheter.  

Utifrån erfarenheter från våra VFU-er har vi inte sett så många metoder för att bearbeta  

läsförståelsen av texter vid högläsning. Vi har båda upplevt och sett att många gånger får eleverna 

bearbeta förståelsen för innehållet genom att rita bilder om det de har lyssnat till. Detta sätt att 

bearbeta förståelsen liknar metoderna Läslogg (Jönsson, 2007), Story retell (Edward Santoro et al., 

2008) och Helhetsmetoden (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 2011) eftersom de innehåller momentet 

att rita något som har med texten att göra. I både Läslogg och Helhetsmetoden ska eleverna rita en 

bild till den text som de lyssnat till, men i metoden Story retell får eleverna svara på frågor genom 

att rita och skriva för att återberätta det de har hört. Dessa metoder innehåller momentet rita på 

olika sätt och i Läslogg och Helhetsmetoden får eleverna själva välja vad de ska rita, exempelvis något 

som de tänkte eller funderade på när de lyssnade till texten medan de i Story retell fick rita utifrån 

frågor på en mall. I resultatet beskrivs två olika mallar och precis som Story-retell får eleverna svara 

på frågor i en mall i metoden K-W-L (Ogle, 1986). Men det som skiljer K-W-L med de tre andra 

nyss nämnda metoderna är att det endast är skrivande i K-W-L. Ytterligare en erfarenhet från våra 

VFU-er är att vi har sett lärare och elever tillsammans tala om textens omslag, titel och förutsäger 

handlingen, detta liknar metoderna Helhetsmetoden och Storybook reading (Hickman et al., 2004) men 

även PARIS (Mills, 2009) genom samtal om bokens omslag och titel. Även i metoden Telling tales 

(Mills, 2009) förutsäger eleverna handlingen i texten.  

Något som är anmärkningsvärt och som vi har funderat över är metoden Först tänka-sen samtala 

(Littwiller Lloyd, 2004). Littwiller Lloyd har undersökt metoden i en sjätteklass och våra  

kommande elever kommer att gå i F-3, vilket metoden inte är framtagen för. Vi har dock kommit 

fram till, genom granskning av metoden, att den går att anpassa och forma efter olika  

målgrupper. Metoden kräver att elever kan fundera och tänka över innehållet i en text och det är 

något som elever i F-3 också kan eller kan lära sig göra. Det som kan vara svårt i metoden, för  

F-3-elever, är att komma ihåg delar ifrån texten för att vid ett senare tillfälle kunna samtala och 
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skriva om innehållet, som kan ske dagen efter för att återkoppla. Enligt oss kan alla metoder  

användas i alla årskurser bara vi som lärare anpassar övningarna till den årskurs vi undervisar. 

Men angående flera metoder är det dock svårt att veta hur effektiva och bra de egentligen är  

eftersom de är undersökta i mindre grupper eller bland ett litet antal elever. I exempelvis  

metoderna Händelsefrågor (Edward Santoro et al., 2008) och Text-to-text (Cummins & Stallmeyer-

Gerard, 2011), där det endast är 21 elever i ena klassen och den andra undersökningen inte ens 

beskriver undersökningseleverna. Det är svårt att veta hur effektiva metoderna skulle vara för fler 

elever och om utvecklingen av läsförståelsen skulle bli lika stor om fler elever undersöks. 

För att förbättra resultatet för svenska elever i tidigare nämnda PISA (Skolverket, 2013) och 

PIRLS (Skolverket, 2012) menar vi att lärare behöver använda högläsning mer i skolan och  

framförallt bearbeta läsning. Precis som Reichenberg (2008), Taube (2007) och Wedin (2011) har 

påpekat är det viktigt att elever får samhörighet och känna gemenskap för att lära sig och genom 

högläsningen kan därför läsförståelse utvecklas. Genom att använda ovannämnda metoder kan 

bearbetningen bli ett värdefullt moment i undervisningen och eleverna kan utveckla många  

kunskaper för att bli bättre läsare och få förståelse för det de läser. I vår undersökning hade vi  

hoppats på att få en bredare vidd av övningar i metoder. Vi saknar några estetiska uttrycksformer, 

så som dans och sång. Men alla metoder går att använda och utvecklas efter just vår undervisning 

och vi kan själva införa fler moment. Genom att använda flera av metoderna blir undervisningen 

varierad och eleverna förhoppningsvis mer engagerade. Vi vill därför, när vi själva är lärare  

inspirera eleverna med högläsning och bearbetning till att få bättre förståelse och bli bättre läsare. 

Vid fortsatt forskning skulle vi vilja undersöka om metoderna används i skolan dagligen och även 

vilken/vilka metoder som är vanligast i skolor runt omkring där vi bor. Vi vill även intervjua lä-

rare och ta reda på hur effektiva metoderna är i deras klasser.  
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Beck, I. L., & McKeown, 

M. G. (2001).  

Text Talk: Capturing the 

benefits of read-aloud expe-

riences for young children. 

The reading teacher, 55(1), 10-

20. 

USA, ERIC 

Att ta reda på vad som 

gör högläsning effektivt 

för barns språkutveckl-

ing. 

Undersökningen gjordes i år 

1 och forskarna arbetade 

nära lärarna för att få fram 

bra material. 

Lärare bör fokusera på ele-

vers responser för att utveckl-

ingen ska vara mest effektiv. 

Cummins, S., & Stallmeyer-

Gerard, C. (2011). Teaching 

for synthesis of informa-

tional texts with read-

alouds. The reading teacher, 

64(6), 394-405. 

USA, ERIC 

Syftet med artikeln är 

att beskriva bedöm-

ningsdrivna instruktion-

er som bidrar till elevers 

ökade förståelse för 

informationstexter.  

 

Undersökningen gjordes 

med 21 elever i tredjeklass. 

Dock samlades inte alla 

elevalster in och det kan ha 

påverkat resultatet. 

Resultatet visade att instrukt-

ionerna var gynnande för 

elevers läsförståelse. 

Edward Santoro, L. , Chard, 

D. J., Howard, L., & Baker, 

S. K. (2008). Making the 

very most of classroom 

read-alouds to promote 

comprehension and vocab-

ulary. The reading teacher, 

61(5), 396-408. 

USA, ERIC 

Syftet är att finna ar-

betssätt där läsförståel-

sen ökar genom högläs-

ning. Där det kombine-

ras roande med lärdom. 

Det beskrivs ingen under-

sökning och heller ingen 

undersökningsgrupp.  

Undersökningen visade att 
läsförståelse utvecklas genom 
återkommande högläsning 
och bidrog till längre återbe-
rättande och djupare reflekt-
ioner. 

Resultatet visade även att 
högläsning måste planeras väl 
för att ge bra effekt.  

Hickman, P., Pollard-

Durodola, S., & Vaughn, S. 

(2004). Storybook reading: 

Improving vocabulary and 

Syftet med artikeln är 
att beskriva lärarledda 
högläsningsmetoder 
som fokuserar på ord-
förråd och förståelse. 

Artikeln fokuserar på första 

års ELL (English-language 

learners). Men ingen under-

sökning presenteras. 

Resultatet beskriver en positiv 

effekt på elevers läsförståelse 

och ordförråd men det finns 

ingen undersökning som styr-

 

 



 

comprehension for English-

language learners. The rea-

ding teacher, 57(8), 720-730.  

USA, ERIC 

 ker det. 

Jönsson, K. (2007). Littera-

turarbetets möjligheter. En stu-

die av barns läsning i årskurs F-

3. Malmö: Malmö högskola. 

SVERIGE 

Syftet är att ta reda på 

olika övningar som kan 

användas vid litteratur-

bearbetning och dess 

fördelar och nackdelar. 

Forskaren har själv under-

sökt en klass genom att 

agera lärare och prova sina 

idéer i undervisningen. Ge-

nom inspelning, intervjuer 

och material från undervis-

ningen. 

Resultatet visade att aktivite-

terna är bra för elevers ut-

veckling av läsförståelse och 

eleverna utvecklar många 

färdigheter genom metoder-

na.  

Litwiller Lloyd, S. (2004). 

Using comprehension strat-

egies as a springboard for 

student talk. Journal of adole-

scent & adult literacy, 48(2), 

114-124. 

USA, Academic Search 

Elite 

Syftet är att presentera 

en metod där elever 

utvecklar läsförståelse 

genom att ställa och 

svara på frågor. 

Undersökningen genom-

fördes i årskurs 6. 

Eleverna i undersökningen 

tycker själva att de utveckla-

des mycket genom metoden. 

Det var mer givande än att 

skriva en längre återberätt-

ning.  

Mills, K. A. (2009). Floating 

on a sea of talk: reading 

comprehension through 

speaking and listening. The 

reading teacher, 63(4), 325-

329. 

Australien, Academic Se-

arch Elite 

Syftet är att författaren 

ska dela med sig av sina 

strategier.  

Strategierna bygger på 

undersökningar, forskning, 

lärare- samt elevresponser.   

Strategierna är effektiva för 

läsförståelse genom att de 

motiverar och engagerar. Re-

sultatet i artikeln är undersökt 

av flera forskare. 

Molloy, G. (2008). Reflekte-

rande läsning och skrivning. 

Lund: Studentlitteratur 

Sverige 

Syftet är att presentera 

hur lärare kan arbeta för 

att stimulera och ut-

veckla elever vid läs-

ning. 

Molloy följer en högstadie-

klass och undervisar själv 

klassen.. 

Genom en kritisk diskussion 

om didaktiska val framför 

hon sina idéer som ska gynna 

elevers språk och reflekte-

rande över texter. 

Ogle, D. M. (1986). K-W-L: 

A teaching model that de-

velops active reading of 

expository text. The reading 

teacher, 39(6), 564-570. 

USA 

Syftet är att redovisa en 

mall för läsbearbetning. 

Artikeln presenterar en lekt-

ion från årskurs 4 där me-

toden testas. 

I klasser där metoden har 

undersökts har positiva resul-

tat visats och lärare i klasserna 

har sett en stor utveckling hos 

sina elever när det gäller för-

ståelse. Då lärarna har jämfört 

 

 



 

lektioner där K-W-L har an-

vänts med lektioner med an-

nan bearbetning har K-W-L-

lektionerna visat bäst resultat 

med djup reflektion 

Quirós, A. M., Lara-Alecio, 

R., Tong, F., & Irby, B. J. 

(2010). The effect of a 

structured story reading 

intervention, story retelling 

and higher order thinking 

for English language and 

literacy acquisition. Journal of 

research in reading, 35(1), 87-

113. 

USA, ERIC 

Syftet med artikeln är 

att undersöka effektivi-

teten av strukturerad 

sagoläsning. 

Undersökningen på gick 
under 5 år i kindergarten till 
klass 3.  

 

Metoden har visat sig ge god 

effekt på elevers läsförståelse 

och enligt författarna blir 

effekten bättre ju länge meto-

den används i klassen. 
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