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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Studien lyfter forskning utifrån högläsningens betydelse för läsförståelse. Hur högläsning kan 
genomföras är en central del av undersökningen samt att barn i yngre åldrar bör få ta del av 
litteratur som kan leda in dem på självständig läsning. Allt detta kan genomföras med hjälp av 
högläsningen och hur lärare genomför detta är centralt för denna studie. Högläsningen bör 
modelleras av en kompetent lärare som i sin tur leder till att elever kan genomföra självständig 
läsning. Att läsningen bör vara interaktiv är något som forskningen lyfter och denna sorts 
läsning väcker ett intresse hos elever som kan utmynnas i nyfikenhet och större läsförståelse.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningens 
betydelse för elevers läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen.  

Metod 
Undersökningen är grundad i den kvalitativa metodansatsen med intervju som redskap där tre 
verksamma lärare medverkade. Bakgrund och resultat är tolkat utifrån teorin Social learning 
theory.  
 
Resultat 
Studiens resultat visar att högläsning är något som sker frekvent i de intervjuade lärarnas 
klassrum. Kring högläsning sker även diskussion av boken vilket lärarna anser är viktigt då det 
ökar elevernas förståelse för den lästa texten, det framgår även att lärarna anser att högläsningen 
påverkar elevernas ordförråd. Respondenterna beskriver hur de högläser vilket sker med 
interaktion, olika röster, volym på talet, kroppsspråk med mera. Resultatet av detta anser dem 
är att eleverna blir nyfikna och intresserade av läsning vilket i sin tur kan leda in dem på 
självständig läsning. Resultatet blev en bekräftelse av undersökningens bakgrund. Detta kan 
exempelvis bero på lärarnas kunskap gentemot forskningen, en viss typ av intervjufrågor eller 
gedigna arbetssätt hos lärarna som instämmer med tidigare forskning.  
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INLEDNING 
Av forskning att döma angående högläsning är det många viktiga aspekter som lärare bör ta 
vara på vid dessa tillfällen. Hall & Williams (2010, s. 299) menar att dessa aspekter hjälper 
eleverna med sin språkinlärning och kan skapa ett intresse för självständig läsning. Författarna 
beskriver detta som att elever kan utvinna många fördelar vid högläsning. Om denna 
undervisning sker på ett medvetet sätt kan elever uppnå alltifrån en större förståelse för läst 
innehåll samt ett bättre ordförråd och avkodningsstrategier, detta för att eleverna får modellerat 
för sig hur läsning kan gå till. Bortnem (2008, s. 39) beskriver även att elever måste känna ett 
intresse vid högläsning för att kunna ta till sig kunskap från situationen. Om boken är av intresse 
är eleverna mer ifrågasättande och aktiva. Vid verksamhetsförlagd utbildning som fås genom 
utbildningen kan det tydliggöras att lärare som observerats högläser dagligen. Dock fås det 
aldrig någon förklaring kring varför, hur eller vad. Under utbildningens gång har lite kunskap 
kring högläsning framställts vilket är en aspekt till varför studien är viktig att genomföra. En 
nyfikenhet kring detta utgjorde studiens underlag. Denna studie riktar sig till grundlärare F-3.  

Förhoppningarna med denna undersökning är att få en inblick i hur lärare uttrycker 
högläsningens betydelse för elevers läsförståelse samt hur den bedrivs i undervisningen. Av 
PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, (Skolverket, 2012) att döma där 
läsförståelseresultaten ständigt sjunker och därmed elevernas läsvanor, är det av vikt att 
undersöka lärares medvetenhet kring högläsning och hur det kan beröra elevernas läsförståelse. 
Det är också en förhoppning att denna undersökning kan bidra till hur högläsning kan 
genomföras och vad det finns att utvinna ur en sådan situation.  

Högläsning är ett ämne i skolan som har många centrala delar i Lgr 11,  Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vilket visar betydelsen och vikten av att 
ha detta inslag i undervisningen. Därför är det av vikt att undersöka om denna form av 
undervisning lever upp till dess förväntningar och satsningar. Det finns en del forskning kring 
hur högläsning bör genomföras dock är denna studies syfte att undersöka hur de faktiska 
förhållandena ser ut i just undervisningen. Detta är inte en undersökning som får utfall i en teori 
om hur högläsning bör genomföras, det är snarare en studie som bidrar till en vetenskaplig 
förankring om hur det ser ut i praktiken. Denna studie kan med fördel användas till att öka 
medvetenheten kring högläsning och hur dess vanor ser ut i skolverksamheten.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningens 
betydelse för elevers läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen.  

Bakgrund 
Strukturen för bakgrunden kom att se ut på följande vis då det är viktigt att ha en klar överblick 
kring vilka delar som är relevanta för studien och dess syfte. En modellerad läsning med 
interaktion, vilken bok lärare väljer att högläsa och hur lärare modellerar till observerande 
elever vid högläsning var tre aspekter för studiens bakgrund som sammanställdes utifrån 
artiklar och delades in i olika rubriker.  

Läsförståelse och högläsning 
För att utveckla ett litterärt tänkande hos elever finns det en rad olika strategier som läraren kan 
använda sig utav menar Kerry- Moran (2016, s. 661), hon beskriver att barn i yngre åldrar bör 
få ta del av litteratur i högläsningssituationer som är svårare än den litteratur de kan läsa 
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självständigt. Vid högläsning modellerar läraren och eleverna kan höra intonation, rytm och 
dynamik utifrån texten vilket kan leda till att eleverna får en vilja till självständig läsning. Om 
högläsning sker frekvent kan elevers läsförståelse förbättras samt att deras relation till böcker 
förstärks. Högläsning är alltså ett viktigt inslag för barns litterära tänkande. Litterärt tänkande 
betyder enligt nationalencyklopedin (2017) att läsning och skrivning sker i såväl sociala som 
kulturella sammanhang. Läsning och skrivning kan därmed även ingå berättande, symboler och 
bilder. Kerry-Moran (2016, s. 669) beskriver även vidare att för många elever är det läraren 
som är deras största förebild inom litteratur, dock kan hemmet och andra vuxna även de vara 
förebilder för många. Eleverna måste bli intresserade i läsningen, detta engagemang skapar 
läraren eller andra vuxna genom att modellera hur läsning kan ske. Skolverket (2012, s. 52) 
beskriver att många elever möter läsning och skrivning innan de börjar skolan. De elever som 
möter detta tidigt visar mer kunskaper inom sin läsförmåga. Aktiviteter som kan förekomma 
innan skolstart är att läsa böcker, berätta sagor, sjunga och prata om det som lästs eller berättats. 
PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, (Skolverket, 2012) undersökning 
visar att de flesta föräldrar ägnat sig åt någon form av läsaktivitet med sina barn innan de börjar 
skolan. Siffran är dock lägre i detta anseende för de nordiska länderna gentemot resterande 
länder som medverkar i undersökningen.  

Taube (2007, ss. 71-72) menar att läsförståelse är något som kräver läserfarenhet, även av talat 
språk. Läsförståelse utvecklas hand i hand mellan att lyssna på läsning och att självständig läsa. 
Om kunnighet finns inom självständig läsning kan det även påverka kunnandet inom lyssning 
av läsning och tvärtom. För att kunna förstå en läst text behöver även ordförståelsen utvecklas. 
Denna kompetens ökar markant och fås genom skrivet och talat språk. Det som lägger grunden 
till ovanstående är att en aktiv läsning finns i undervisningen, exempelvis genom högläsning. 
Arial & Albright (2006, s. 82) menar att elever har stor nytta utav högläsning om den modelleras 
av en kompetent lärare. De menar att det kan utvinnas många fördelar och öppna tankar hos 
eleverna. Lärare vill förmedla en glädje med läsning och för att lärare ska kunna göra detta 
behöver de uppmuntran och meningsfull respons av sitt arbete. Författarna menar även att 
elever som får till sig högläsning och lär sig tycka om det vinner mycket i sin läsförståelse vilket 
är en stor anledning till att lärare högläser.  
 
PIRLS (Skolverket 2012, s. 6) är en undersökning som genomfördes 2011 där totalt 49 länder 
deltog. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study där fjärdeklassares 
läsförmåga undersöks. Då undersökningen sker i ett internationellt perspektiv är syftet med 
studien att ta reda på svenska elevers läsförståelse jämfört med andra länder. Studien 
exemplifierar skönlitteratur och sakprosa där elever testas om de förstår och kan tolka texter. 
Resultatet av studien blev att svenska elever i årskurs 4 har god läsförståelse jämfört med många 
andra länder. När många länder har förbättrat sitt resultat jämfört med tidigare år har dock 
Sveriges resultat försämrats. Undersökningens resultat visar även att många elever i Sverige är 
på en godtagbar nivå för svenskans läsförmåga snarare än en högre och avancerad nivå. I 
Sveriges resultat är det alltså en knapp resultatspridning.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2016, s. 247) 
beskrivs det att språket är ett av människans redskap för att tänka, kommunicera och lära. För 
att uttrycka sina känslor och tankar behövs ett varierat språk. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna får möta skönlitteratur samt utveckla sina kunskaper av sakprosa. Eleverna ska, genom 
undervisning, få utveckla sitt språk och sin förståelse, på detta sätt kan utveckling i och om 
språket ske. Styrdokumenten beskriver alltså att det är av vikt att eleverna ges tillfällen där de 
kan använda språket för att tänka, kommunicera och utveckla sina kunskaper. 
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En interaktiv läsning 
För att utveckla elevers språk och ordförråd redogörs det av Santoro, Chard, Howard & Baker 
(2008, ss. 397-398) att en interaktiv läsning tillsammans med aktiviteter som hör ihop med 
boken är det som höjer elevernas kunskaper mest. Det finns en del forskning som bedrivits de 
senaste åren angående högläsning och dess betydelse. Mycket av forskningen visar att 
högläsning får betydelse för elevernas språkutveckling. Högläsning kan vara interaktivt, alltså 
att läsningen sker med samspel emellan lärare och elever. I det interaktiva sker ordförståelse, 
motivation, förståelse för texten med mera. Santoro et al. (2008, ss. 397-398) förklarar vidare 
att högläsningen inte ska vara ett tillfälle utan diskussion, eleverna ska kunna reflektera över 
händelserna i texten. Läraren kan exempelvis pausa mitt i läsningen för att eleverna ska kunna 
tänka ut vem som är protagonisten och därefter kan läraren utveckla en diskussion genom att 
fråga frågor kring vem huvudkaraktären är. När eleverna fått svara på frågor och ledtrådar kring 
en specifik karaktär eller händelse kan läraren be eleverna att förklara hur de tänkte och varför. 
Även Kerry-Moran (2016, ss. 664-665) beskriver att vid en högläsningssituation bör läraren 
pausa läsandet för att diskutera innehåll samt begrepp. Läraren bör även välja ut vilka delar av 
en text som ska läsas vid vilka tillfällen, exempelvis att veta när läsningen ska stoppas och spara 
olika delar av texten till ett annat tillfälle. Att stanna läsningen vid utvalda tillfällen kan innebära 
att det finns en diskussion att föra. Kerry-Moran (2016, s. 667) förklarar vidare att ändring av 
takt i läsningen eller pauser kan få eleverna att förstå att någonting kommer hända i texten, 
vilket kan skapa en spänning. Ändring av takt, exempelvis en paus, kan även få lyssnarna tid 
till att tänka på vad som skedde i handlingen. Ett misstag som ofta görs är att läsaren läser för 
snabbt. Om högläsningen sker för snabbt utan att ge tid till att tänka hinner eleverna inte 
reflektera kring innehållet, exempelvis var det utspelar sig. Santoro et al. (2008, ss. 397-398) 
beskriver en studie som genomförts där högläsning undersökts i en årskurs 1:a. Resultatet 
visade att diskussioner kring högläsning ökade elevernas ordförråd och förståelse. Om ökat 
ordförråd och ordförståelse ska ske bör undervisningen vara konsekvent och interaktiv. 
Bortnem (2008, s. 39) menar att högläsning bör ske frekvent. Yngre barn måste få mer tillfällen 
i klassrummet att träna upp sitt ordförråd då det är en stor del för att bli självständiga läsare och 
få läsförståelse. Detta kan övas upp med hjälp av högläsning.   

Ordförståelse är något som bör läras ut rakt på sak menar Santoro et al. (2008, s. 398), de 
beskriver vidare att när en text högläses kan läraren i situationen reda ut svåra ord både före, 
under och efter läsningen. När elever får reda på betydelsen av svåra ord hänger de enklare med 
i textens innehåll, detta även om texten egentligen går utanför elevernas egen läsförmåga. Lane 
& Wright (2007, ss. 673-674) och Hall & Williams (2010, s. 299) redogör för att elever kan 
genom högläsning få ett bättre ordförråd, större förståelse och bland annat olika 
avkodningsstrategier. För att elever ska uppnå detta krävs det att läraren högläser frekvent och 
på ett medvetet sätt. Då förbättras vokabuläret och eleverna får därmed mer förståelse kring det 
lästa innehållet. Samtidigt kan inlärningen hos elever avstanna om högläsningen sker under 
sämre omständigheter, exempelvis utan interaktion eller engagemang från läraren.  

Lane & Wright (2007, ss. 673-674) redogör för att det är av vikt att läraren involverar elever 
vid högläsning både före, under och efter läsningen, detta kan göra att elevers språk förändras 
till det bättre. De menar att genom högläsning kan elever vinna många fördelar. En av 
fördelarna är att eleverna kan få en väldig läslust när de får modellerat för sig hur roande läsning 
kan vara. Eleverna kan då få en positiv inställning till att läsa och därmed även vilja läsa mer 
på egen hand. Kerry-Moran (2016, s. 665) menar att talat språk ska ses som musik. Om takt, 
ton och fraseringar är statiska i talet blir högläsningen lika förutsägbar som en sång som 
använder samma, upprepande takt och ton under hela låten. Det talade språket får inte bli alltför 
monotont då högläsningen blir mer effektiv om talet varierar. Kerry-Moran (2016, s. 667) 
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beskriver en faktor som är viktig vid högläsning vilket är att visualisera genom att visa bilder 
tillhörande texten. Om texten har bilder som eleverna inte får se kan mycket av det som gör 
högläsningen roande försvinna samt det litterära tänkande som bilderna kan ge förutsättningar 
till. För att eleverna ska kunna utveckla sitt litterära tänkande är det alltså viktigt att visa bilder. 
Bilderna kan även utveckla ordförrådet genom att kopplingar sker genom syn och hörsel. Kerry-
Moran (2016, s. 666) beskriver en annan viktig faktor att tänka på vid högläsning som är 
volymen på talet för att få en önskvärd effekt. Karaktärer som beskrivs som större, exempelvis 
lejon, kan kräva en högre och djupare volym i språket. Karaktärer av mindre slag, exempelvis 
möss, kan ha en tystare röst som kräver mindre volym. För betoningens skull är det inte alltid 
bättre att höja volymen på talet. Att använda olika röster till olika karaktärer kan skapa ett 
intresse hos eleverna och kan även höja värdet på texten, men att hålla samma röster till 
karaktärerna under en hel bok kan vara utmanande. Att använda olika röster till olika karaktärer 
får inte avleda uppmärksamheten från textens innehåll, det får heller inte förlöjliga särskilda 
dialekter eller förstärka stereotyper. Om dialekter ska användas får det inte vara dialekter som 
kan anses kränkande för elever i klassrummet, elever kan känna att deras dialekt blir 
underkastad på grund av exempelvis ett kulturellt arv. Kerry-Moran (2016, s. 666) beskriver 
därmed att om dialekter ska användas bör det göras på ett respektfullt sätt. Vidare redogör 
Kerry-Moran (2016, s. 667) för att högläsningen ska bli meningsfull. För att den ska kunna bli 
det är det viktigt att den som högläser även använder sig av ansiktuttryck och kroppsspråk. Ett 
exempel är att även ögonen kan berätta, genom att titta i högläsarens ögon kan det gå att ana 
vad som ska hända härnäst. Kerry-Moran (2016, s. 668) beskriver vidare att ansiktuttryck 
innebär även att skapa ögonkontakt med eleverna. När ögonen möter varandra kan det skapa en 
anknytning. För att kunna skapa ögonkontakt måste läsaren kunna boken så väl att ögonen inte 
enbart följer texten.  

Hall & Williams (2010, s. 300) redogör för tre olika sätt en lärare kan högläsa för att utveckla 
elevers kunskaper till fullo. Det första sättet är att läraren använder sig utav mycket diskussion 
under läsningen där de även låter eleverna analysera innehållet. Det andra sättet är att lärare 
kan interagera elever där de muntligt får svara på frågor som har med förståelse kring texten att 
göra under tiden boken läses. Som ett tredje sätt kan läraren börja högläsningstillfället genom 
att ställa frågor om vad eleverna tror att boken kommer handla om och sedan läsa texten med 
mycket få avbrott. När texten är färdigläst kan läraren fråga eleverna frågor som gör att de 
måste återberätta vad texten handlade om och göra kopplingar till deras egna erfarenheter. Om 
dessa diskussionsfrågor blir till en rutin finns det stor potential för elever att diskutera väl och 
göra textkopplingar, alltså att kunna koppla den lästa texten till andra texter eller sin egen 
erfarenhet. Författarna menar att de elever som får ta del av det sistnämnda sättet gynnas mest 
då deras ordförråd och förståelse för lästa texter förbättras. Santoro et al. (2008, s. 397) 
beskriver även att det är av vikt att läsa en bok med god textstruktur. En bra textstruktur ger en 
bra grund för att kunna diskutera vem berättelsen handlar om, vad som hände först, vad som 
hände sen och vad som hände sist.  
 
Högläsning kan ske i olika stora grupper, vilket även det är en faktor att ta hänsyn till. Om 
högläsning sker i stora grupper kan det infinnas bristande koncentration i elevgruppen, 
exempelvis elever som pratar eller stör. Om elevgruppen däremot är av mindre slag kan elever 
lära sig mer då de vågar fråga frågor och ge kommentarer, detta i sin tur kan visa mer förståelse 
kring det lästa. När högläsning sker i små grupper kan även den som läser pausa och diskutera 
innehållet enklare (Hall & Williams 2010, ss. 299-300).  
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Vilken bok?  
Forskning som beskrivs nedan redogör för att val av bok är en viktig aspekt vid högläsning. 
Rätt val av bok kan stimulera möjligheter till läsförståelse. Lane & Wright (2007, s. 669) 
beskriver vikten av att välja rätt bok för högläsning. Boken som ska högläsas bör ha med 
spännande karaktärer samt en välskriven handling. Böckerna bör även ge läraren möjlighet att 
läsa flytande och med inlevelse. Santoro et al. (2008, s. 399) redogör även för hur böcker bör 
väljas kring högläsning. De beskriver att böckerna bör handla om elevnära ämnen, exempelvis 
något visst djur eller någon sport som är av intresse. Detta gör det enklare för elever att jämföra 
och reflektera kring texten. Santoro et al. (2008, ss. 401-402) förklarar vidare att 
högläsningsböckerna även bör vara valda utifrån vilken årskurs som undervisas i. Alltså ska 
inte för lätta eller för svåra böcker förekomma, det ska vara utvecklande. Detta menar även Hall 
& Williams (2010, s. 300) som menar att det finns en risk i att välja för enkla böcker. Dessa 
böcker tillåter inte barn att tänka fritt utan har givna svar och är förutsägbara. Detta kan få elever 
att inte intressera sig i diskussioner kring boken. Santoro et al. (2008, ss. 401-402) redogör 
vidare för något annat att ta hänsyn till vilket är att boken även kan väljas med en idé redan från 
början om att den kan kopplas till andra texter. För att kunna koppla boken till andra texter kan 
det vara bra att välja en bok som är skriven av en känd författare, på det sättet kan boken kopplas 
till andra böcker skriven av samma författare.  

Lane & Wright (2007, s. 670) förklarar att högläsningen mycket väl kan anpassas utefter 
läroplanen genom att välja böcker som går hand i hand med målen. Vilket även Santoro (2008, 
s. 399) lyfter fram och menar då att flera olika kunskapsmål får chans att samverka. Lgr 11 
(2016, s. 248-249) redogör för en rad olika mål inom svenskämnet som eleverna ska nå upp till 
här kopplat till högläsning. Dessa mål är bland annat att eleverna ska kunna lyssna och 
återberätta i olika samtalssituationer, berättande texters budskap och hur de organiseras med 
exempelvis personbeskrivningar, några skönlitterära barnboksförfattare, faktatexter och hur de 
organiseras, ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter samt skillnaden på tal- och 
skriftspråk där talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. Lane & Wright ( 2007, s. 
669) förespråkar att välja högläsningsbok utefter lektionens syfte. Om syftet är att lära eleverna 
om den berättande textens textstruktur bör bok väljas utefter det, om syftet är att utöka elevernas 
ordförråd bör en bok med svårare ord väljas. Lane & Wright (2007, s. 669) menar alltså att 
lektionens syfte kan vara utefter vad eleverna ska klara av för mål utifrån Läroplanens 
kunskapskrav och olika styrdokument.  

Sakprosa kontra skönlitteratur 
Bortnem (2008, s. 39) beskriver i sin studie att det finns en stor skillnad gällande hur mycket 
sakprosa och skönlitteratur som lärare väljer att läsa vid högläsningstillfällen. Det kan bero på 
att normen i klassrummet är att läraren ska läsa skönlitteratur. Sakprosa är alltså inte vanligt att 
läsa för yngre barn i skolan. Det kan även bero på att det är väldigt utmanande då det inte fångar 
elevernas intresse på samma sätt som skönlitterära texter gör. Vid skönlitterär läsning kan 
elever njuta mer av läsningen då de är till för att roa. Samtidigt behöver en faktatext som ska 
högläsas väcka elevernas intresse mer genom att läraren fångar upp intresset direkt. För att göra 
ovanstående möjligt bör mer faktaböcker komma ut på marknaden som har intressanta bilder 
och texter som är lämpliga för högläsning i tidiga åldrar. Santoro et al. (2008, s. 397) beskriver 
att skönlitterära texter ibland kan ersättas av läraren vid högläsning av fakta- eller 
informationstexter. Resultatet av detta blir att elever får kunskaper i och om textstrukturer för 
sakprosa, vilket Santoro et al. (2008, s. 397) menar är en kunskap som inte ska bortses ifrån. 
Vid en skönlitterär text lyssnar elever på ett visst sätt och i en faktatext lyssnar de på ett annat, 
här får de tillämpa olika metoder för att använda rätt strategier. Bortnem (2008, s. 39) förklarar 
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vidare att när elever känner att ett ämne intresserar dem vill de lyssna. Bortnem (2008, s. 39) 
beskriver att vid faktatextsläsning är det bra att använda konkret material, exempelvis 
fingerdockor. Detta kan fånga elevernas uppmärksamhet då de får möjlighet att titta och känna 
snarare än att enbart få något uppläst för dem. Lärare väljer ofta böcker utifrån elevernas 
intressen, detta kan verka bra vid en första anblick. Dock har inte alla elever samma intressen 
och detta blir en stor utmaning när faktatexter ska högläsas. Om eleverna får lyssna till böcker 
som de själva valt är de mer ivriga på att ställa frågor och veta mer. Bortnem (2008, s. 39) 
beskriver vidare att en utav lärarens alla utmaningar är att försöka få elever lika intresserade av 
sakprosa som skönlitterära texter. PIRLS (Skolverket 2012, s. 45) redogör i sin senaste 
undersökning att det syns en skillnad i läsförståelsen gentemot skönlitteratur och sakprosa. 
Tidigare har det inte varit en stor skillnad mellan dessa textstrukturer. I den senaste 
undersökningen visar det sig dock att elevers förmågor kring sakprosatexter försämrats avsevärt 
till skillnad från skönlitterära texter.  
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TEORETISK RAM 
Denna studie använder Albert Banduras teori Social learning theory. Teorin utgår från olika 
behavioristiska teorier och har utvecklat tankar i att människor även lär i ett socialt 
sammanhang. Nyckelord för teorin är modellering och observation, alltså modelleras det av en 
lärare kring hur något bör eller kan göras och de som ska lära sig något och tar till sig 
modelleringen är observanter, i detta fall elever. Den kopplas till högläsningen genom hur 
läraren kan modellera högläsning med elever som observanter. Den kopplas även till att läraren 
i fråga har olika aspekter att tänka på vid modellering, i denna studie högläsning, som 
exempelvis miljö och uppmärksamhet från eleverna. Valet av teori bestämdes då modellering 
och observation är något som sker när högläsning inträffar. Läraren modellerar genom att läsa 
på ett visst sätt och eleven observerar och tar till sig ny kunskap. Teorin tillför och är överrens 
med vad forskning säger om högläsning, alltså att läraren modellerar läsning genom högläsning 
och eleverna kan då se hur de själva ska gå tillväga vid senare självständig läsning.  

Bandura (1977, ss. 9-10) menar att vid en interaktion, exempelvis ett undervisningstillfälle i 
klassrummet, är personer och situationer självständiga komponenter som skapar ett beteende.  
Detta representeras som B = f (P, E) där B står för beteende, P för person och E för miljö 
(enviroment). Banduras utvecklande tanke kring detta är att person och miljö inte alls är två 
olika komponenter utan att de är beroende av varandra. Lärande och beteende är alltså inte en 
produkt av person och situation i en interaktion utan istället kan det förklaras som en process 
där lärande sker i ett socialt sammanhang, tillsammans, både med person- och miljöaspekter. 
Dock kräver olika situationer olika mycket av ovanstående.  

Modellering 
Genom att läraren modellerar i undervisningen kring högläsning får barn tillfälle att höra 
muntligt berättande, då får de även med sig vissa språkliga kunskaper. Människan bär med sig 
egna erfarenheter från livet och dessa kan visa sig genom litteraturläsning då den lästa texten 
kan kopplas till andra texter eller personliga erfarenheter. Det kan exempelvis vara att en elev 
känner igen sig själv utifrån en boks protagonist då eleven varit med om något liknande som 
bokens huvudrollsinnehavare även har (Bandura 1977, ss. 12-13).   

Lärandet genom modellering sker genom att människor lär genom andra, främst via observation 
av en handling. Bandura (1977, s. 22) menar att observation kan leda till nytt lärande, detta 
genom att den nya kunskapen du observerat kan sättas i egen handling. För att kunna sätta det 
i praktisk handling behövs kunskap om vad som ska genomföras och hur. Genom observation 
och modellering får eleven en förebild om hur en handling ska utföras. Bandura (1977, s. 27) 
menar att målet är att barnen längre fram ska kunna utföra handlingar själva med det de lärt sig 
via modellering, både det som skett verbalt och med inre bilder. Bandura (1977, ss. 22-24) 
fortsätter, för att lära med modellering måste undervisningen vara väl genomtänkt och planerad. 
Aktiviteter som modelleras bör ha med bildliga representationer som både är fysiska och där 
eleverna får inre bilder.  

För att kunna bli influerad av en modellering måste du minnas situationen där modelleringen 
skedde. Att bibehålla aktiviteten blir då viktigt, exempelvis att frekvent högläsa för att enklare 
komma ihåg det som lärts ut från en modellering. För att kunna spara kunskapen som fås av 
modellering kan det vara bra att minnas situationen med hjälp av interaktion som skett. Genom 
att minnas med hjälp av interaktion kan det sparas i långtidsminnet vilket är till hjälp när 
kunskapen självständigt ska ske i handling. Detta betyder att eleven ser hur läraren agerar när 
hen läser och kan därefter applicera lärarens handlingar vid självständig läsning, exempelvis att 
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reflektera kring handlingen av en bok eller svåra ord under läsningen (Bandura 1977, ss. 25-
27).  

Observation 
Att lära genom observation sträcker sig ut i två grenar: det som kan föreställas (inre bilder) och 
det verbala. Som ett resultat av upprepad undervisning kan modelleringen bidra till bestående 
inre bilder hos eleverna som tillkallas varje gång en sådan undervisning sker, exempelvis 
lärarens läsning och hur eleven använder lärarens strategier för att förstå en text. För att kunna 
utveckla de verbala färdigheterna krävs även modellerande aktiviteter, exempelvis högläsning. 
Mycket av den tidiga inlärningen hos ett barn sker genom att de får verbal kunskap från vuxna 
, alltså att läraren muntligt talar om för eleverna vad hen gör och lär ut (Bandura 1977, ss. 25-
27).  

Bandura (1977, s. 24) menar att du som observatör inte kan lära dig något utav modelleringen 
om du inte medvetet observerar. Med personer som regelbundet associeras med en speciell 
modellering, exempelvis läraren vid högläsning, tittar observatören med nya ögon varje gång 
och lär sig därmed mycket. Detta kan grunda sig i att det inte är en ny person varje gång som 
får observatören att ständigt titta på nya saker då det sker på ett annorlunda sätt. Att vara 
observatör kräver stor uppmärksamhet och i en social grupp är det väldigt olika hur mycket 
uppmärksamhet som ges, vissa ger mer än andra. Hur uppmärksam eleven är beror helt på egen 
smak, exempelvis kan en bok intressera en elev mer än en annan. Att få eleverna 
uppmärksammade är lärarens utmaning. Om läraren, den som modellerar, är engagerad behålls 
uppmärksamheten betydligt längre än om engagemang saknas, det kan istället bidra till ignorans 
från observatörens sida. 

Trots ovanstående är Bandura (1977, ss. 27-28) kritisk till enbart observation. Han menar att 
du inte enbart kan lära genom detta utan måste även lära dig genom att få ta till dig kunskap 
verbalt. Detta kan ske i olika former. Eleven lär sig av modelleringen och därefter justeras 
lärandet med hjälp av exempelvis respons eller verbala frågor. Även respons kan ske via 
modellering, respons sker i en kognitiv nivå och ska få eleven att tänka själv kring vad denne 
lärt sig och behöver utveckla. Bandura (1977, ss. 29-30) förklarar vidare att människor lär sig 
mest om de tycker att det väcker intresset och känns viktigt snarare än motsatsen. Om 
misslyckande sker kan det betyda att observationen skett på fel sätt och den lärande därmed 
gått miste om det relevanta i undervisningstillfället, misslyckande kan även bero på en psykisk 
svårighet gällande att förstå eller att den lärande fått otillräcklig uppmuntran. Dock ska inte ett 
misslyckande konstateras tidigt då barn ofta tar till sig kunskaper från ett modelleringstillfälle 
lång tid efter det inträffat. Bandura (1977, s. 40) förklarar vidare att förhoppningen med 
modellering är att det ska skapa ett innovativt beteende, alltså främja elevens egna tankar och 
idéer, då mycket modellering sker i ett socialt sammanhang, exempelvis i ett klassrum med 
elever. De som observerar bör få ta del av sådant som går utanför deras egna ramar, alltså det 
de redan sett eller hört. Den kunskap som ska förmedlas bör alltså vara svårare än den nivån 
som observanten själv befinner sig på för att utveckla kunskap. 
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METOD 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden. Alvehus (2013, ss. 20-23) 
beskriver att en kvalitativ metod tar sitt uttryck i känslor och betydelser i jämförelse med mätbar 
statistik och är ute efter att hitta samband. Den kvalitativa metoden innebär ett invecklat och 
förändrat tänkande där forskaren ska undersöka olika sammanhang och genom detta utveckla 
en grund som håller även efter undersökningen som kan ha betydelse i samhället. För en 
kvalitativ studie är det av intresse att se formuleringar som återkommer från exempelvis alla de 
som intervjuats i en studie, detta går då att dra ett samband utifrån genom att urskilja olika 
mönster. Ett viktigt begrepp inom kvalitativ metod är tolkning. Med tolkning menas att studiens 
resultat ska bidra till en allmän uppfattning av något. Tolkning bör utgå från tanken att 
omvärlden ska beskådas med en mångsidig förståelse, alltså att du ska ha öppna ögon för det 
som undersöks. 

Urval 
Den urvalsgrupp som denna studie genomförts på är lärare i grundskolan F-3 i en kommun i 
Västra Götaland. Det bestämdes att tre lärare skulle intervjuas för att få ett urval som kunde 
besvara undersökningens syfte. Trost (2010, s. 140) beskriver vidare att det allra vanligaste 
urvalet är av bekvämt slag, bekvämlighetsurvalet. Med detta menas att du intervjuar de du har 
tillgång till och sedan fyller på denna lista när personer som kan tänkas passa finns tillgängliga. 
Urvalet för denna studie skedde av bekvämlighetsurvalet där lärare som tillfrågades att bli 
intervjuade var lärare som tidigare kändes till och genom VFU-perioder och arbetsplatser. De 
tillfrågades genom mail och telefonsamtal. Trost (2010, s. 140) menar att den nackdel som finns 
med detta urval är att det kan bli ett utfall i personer som är mycket säregna och inte ”vanliga”, 
vilket kan resultera i mycket spridda resultat. En till nackdel som kan bli av att respondenterna 
tidigare kändes till är att jag som intervjuare har en förförståelse kring hur dessa lärare arbetar 
och har då en förutfattad mening, dock är det viktigt att hålla sig opartisk. Trost (2010, s. 140) 
beskriver ännu en svårighet som kan tillkomma vilket är att någon utav de som intervjuats kan 
dra sig ur med sin medverkan vilket kan resultera i att nytt urval måste ske. 

Intervju som redskap 
En kvalitativ undersökning skulle genomföras och eftersom syftet skulle besvaras på ett korrekt 
sätt blev intervju det redskap som var relevant för studien, detta för att en intervju kan resultera 
i mycket känslor och intervjuaren kan få mycket information utöver språket från exempelvis 
kroppsspråk och minspel. Lantz (2013, ss. 13- 14) beskriver att det bästa sättet för att få reda 
på hur en person känner eller uppfattar någonting är att ställa frågor, alltså att intervjua. Intervju 
är det vanligaste sättet för en systematisk datainsamling. Lantz (2013, ss. 13-14) fortsätter, för 
att kunna dra slutsatser krävs det ett underlag utifrån intervjuer. Underlaget är alltså resultatet 
av en intervju och intervjuns resultat ska ha en god kvalitet. För att öka kvaliteten på en intervju 
kan arbetet med intervjuns innehåll och upplägg bearbetas. I denna studie där intervjuer 
genomfördes fanns ett underlag i form av intervjufrågor, dessa frågor blev underlaget för 
resultatet. För att ha så god kvalitet på intervjufrågorna som möjligt bearbetades de ett flertal 
gånger för att kunna besvara studiens syfte i god mån. Att kunna höja denna kvalitet beror på 
intervjuarens inställning, en inställning där ett ständigt förbättrande av innehåll och 
genomförande bedrivs.	

Lantz (2013, ss. 20-21) förklarar vidare att det krävs mycket kunskap för att kunna genomföra 
en intervju. Intervjuaren bör försöka skapa ett samspel mellan den som intervjuar och den som 
svarar där respondenten känner sig bekväm. Intervjuaren bör även enbart ställa frågor som har 
med studiens syfte att göra. Nyckelord för en intervju är alltså att skapa ett bra samtal som har 
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grunden i en positiv anda med motivation till att pröva resultat. Som intervjuare är det även 
viktigt att ha fokus på respondentens kroppsspråk och minspel då detta även kan vara grund för 
resultat och analys. Detta är även viktigt att ha fokus på då intervjuaren kan lägga märke till om 
respondenten är nervös eller inte. I intervjuerna som genomförts i denna studie var fokus på 
respondenten, dennes kroppsspråk och minspel var avgörande vid transkriberingen då det 
kunde avgöra vilken känsla eller syn den medverkande hade på det som pratades om. De kunde 
även vara neutrala. Ingen nervositet verkade infinnas, snarare en glädje om att få berätta och 
delge information.  

Validitet och reliabilitet 
Intervjuer måste ses som tillförlitliga och giltiga, även kallat reliabilitet och validitet. Dessa 
begrepp beskriver Lantz (2013, s.15) som intervjuns värde. Lantz (2013, s. 15) beskriver vidare 
att en intervju som är strukturerad på ett tydligt sett ska visa ett resultat som är tillförlitligt och 
giltigt. Det finns problem som kan tillkomma vilket gör att intervjun och dess resultat inte blir 
reliabla. Det första är att intervjuaren har vissa uppfattningar sedan innan som denne söker 
bekräftelse för gentemot att undersöka och hitta nya svar. Det andra problemet är att 
intervjuaren ofta tror att denne är objektiv. Om ovanstående problem inträffar är det bevis på 
att tillförlitlighet inte finns inom undersökningen. För att inte hamna i dessa problem har denna 
undersökning haft mycket öppna frågor i intervjuerna, detta har gjort att endast följdfrågor 
kunde genomföras utefter respondentens svar. Alltså fanns ingen riktning från början att följa. 
Lantz (2013, ss. 16-17) beskriver vidare att en bra intervjuare är en som är uppmärksam, 
gedigen i sitt intresse att undersöka vad den intervjuade har att säga och blir förundrad över 
oväntade svar. För reliabilitet är det viktigt att intervjun är väl strukturerad för att 
genomförandet ska bli bra. Den som blir intervjuad måste ha fått tillfälle att yttra sina tankar 
och denne måste även hålla med intervjuaren om intervjuns innehåll. Det som intervjun tar upp 
i form av frågor måste utgöra studiens datainsamling. Det är alltså detta som grundar analysen 
och tolkningen, det är även detta som gör att slutsatser kan dras. I denna undersökning var det 
noga med att endast analysera det som sagts, inte det som intervjuaren antytt i egna tolkningar. 
Lantz (2013, s. 19) nämner begreppet generaliserbarhet vilket ofta är det begrepp som översätter 
giltighet. För att kunna generalisera krävs det att många personer har undersökts, då används 
ofta andra metoder som olika formulär. Intervjuer i studier som denna har ofta ett mindre antal 
som blir intervjuade vilket innebär att det blir en subjektiv föreställning. Undersökningen blir 
ändå giltig, dock inte generalisbar. Giltigheten blir istället datan som kopplas till källan, 
exempelvis syftet, på ett mer allmänt sätt.  

Genomförande 
Studien tog sitt ursprung i ett intresse av högläsning och barnlitteratur. Då en kvalitativ 
undersökning skulle genomföras blev intervju det redskap som passade bäst. Sammanlagt 
tillfrågades tre verksamma lärare att medverka i varsin intervju. Två av respondenterna fick 
förfrågan om medverkan via mail, resterande via ett telefonsamtal. Respondenterna som 
tillfrågades om intervju fick ett tillhörande missivbrev som beskriver vem den undersökande 
är, vad intervjun syftar till och kontaktuppgifter för vidare frågor (se bilaga 1). Intervjuerna 
genomfördes på lärarnas respektive skolor i deras klassrum, det är en trygg miljö för dem och 
där har de även tillgång till material som de ville visa. Platsen var lugn utan något störmoment. 
Under samtliga intervjuer var placeringen mitt emot varandra med ett bord emellan, på borden 
stod någonting som alla respondenter ville visa, exempelvis en bok.  
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Etiska ställningstaganden 
För att samhället och individen ska kunna utvecklas krävs att forskning genomförs. Att 
forskning bedrivs är alltså ett krav som medborgare kan begära. Forskningen ska således bygga 
på väsentliga frågor och ha hög kvalitet. Detta kallas för forskningskravet och går ut på att 
utvecklande av kunskap ska förekomma (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Dessa etiska 
ställningstaganden beskrivs mer kopplat till studien och intervjuerna nedan.  
 
Innan intervjuerna startade fick respondenterna information kring de etiska forskningskraven 
som den undersökande måste hålla sig till, de fick information om studiens syfte och om deras 
uppgift i undersökningen vilket vetenskapsrådet (2002, s. 7) kallar för informationskravet. 
Därefter fick de även till sig att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande och avgör 
helt själva om de vill fortgå med sin medverkan. De fick även veta att de närhelst de vill har 
rätten att höra av sig och avbryta sitt deltagande, även efter intervjun, detta kallar 
vetenskapsrådet (2002, ss. 9-10) för samtyckeskravet. De som blev intervjuade fick även 
berättat för sig att de uppgifter som blivit införskaffade endast utnyttjas för forskningsändamål 
och att resultatet redovisas i detta examensarbete, uppgifterna utlämnas inte till icke-
vetenskapliga ändamål eller kommersiell användning, detta kallar vetenskapsrådet (2002, s. 14) 
för nyttjandekravet. Som undersökare finns även tystnadsplikt vilket tas till hänsyn vid denna 
studie, vetenskapsrådet (2002, ss. 12-13) benämner detta som konfidentialitetskravet och menar 
att en undersökning inte får ge ut personuppgifter, de ska således skyddas från att obehöriga 
ska få tillgång till dem.  

Samtycke för ljudinspelning togs upp med samtliga som skulle intervjuas innan den startade 
vilket alla godkände. Inspelningen var genom mobiltelefonens röstmemon. Intervjuerna varade 
i ca 20-30 minuter och höll sig vanligtvis vid den förbestämda frågestrukturen. Ibland kunde 
någon respondent besvara en fråga som skulle komma senare utan vetskap om detta. 
Intervjuerna gick bra och inga komplikationer tillkom. Slutligen transkriberades samtliga 
intervjuer och analyserades till ett resultat.  

Analys/bearbetning 
Studien grundar sig i den kvalitativa metoden vilket innebär att analysprocessen påbörjades 
med att transkribera de tre intervjuer som genomförts. För att inleda analysprocessen behöver 
syftet vara väl formulerat. Forskningens ämnesområde står i fokus och materialet från 
datainsamlingen ska utgå från detta. Transkriberingen började innan analysen och skrevs ner 
ordagrant, inklusive skratt och stakningar. När transkriberingarna var nedskrivna lästes allt 
igenom. Det respondenterna hade sagt färgkodades utifrån att styckena handlade om i princip 
samma saker. Det kunde urskiljas vissa teman som respondenterna hade förhållit sig till, 
exempelvis hur de modellerar och hur eleverna som observanter tar till sig lärarens modellering. 
Dessa teman gjorde grunden för resultatet. Det som hela tiden håller samman respondenterna 
är högläsningen med dess läsförståelse och hur de arbetar med detta.  

Analysprocessen gick tillväga utifrån helhetsanalys. Malmqvist (2007, ss. 124-126) beskriver 
detta som att den som undersöker behöver få en helhetsbild av datan som samlats in. Vid denna 
studies analys sammanfattades de enskilda intervjuerna för att sedan grupperas in i en 
sammanställning av olika grupper eller teman. Rubrikerna skapades utifrån styckenas 
huvudsakliga innehåll kopplat till teorins utgångspunkter. Dessa rubriker blev följande; 
modellering av lässtrategier, förutspå som strategi, textkopplingar, textkopplingar med bilder, 
elever som observanter, modellering av ordförståelse och dess betydelse för läsförståelse, 
modellering av intonationens betydelse för läsförståelse samt säkerställa elevers läsförståelse. 
Malmqvist (2007, ss. 124-126) fortsätter, datan sorteras och utefter detta väljs det huvudsakliga 
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innehållet ut, alltså gemensamma svar eller typiska begrepp som förekommit som kan gruppera 
analysen i huvudfrågor som passar. Syftet ska kunna besvaras utifrån dessa grupperingar. 
Tanken är att det ska finnas variation i analysen och svaren snarare än mängd av ett särskilt 
svar. Genom helhetsperspektivet syntes likheter och skillnader som sagts i intervjuerna. Dessa 
grupperingar bildades även utifrån att besvara studiens syfte.  
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RESULTAT 
Tre respondenter har sammanlagt deltagit i denna studie. Datan har analyserats och nedan 
presenteras de teman som kunde urskiljas utefter teorins innehåll. En förklaring av resultatet 
med utgångspunkt i studiens syfte och teori finns beskrivet. En sammanfattande resultatsdel 
finns i slutet av avsnittet.  

I resultatdelen presenteras hur lärare modellerar och arbetar med högläsning utifrån olika 
lässtrategier. Därefter redovisas resultatet utifrån modellering av hur lärarna utför högläsningen 
och hur eleverna är observanter till modelleringen och hur de tar till sig detta för att få en ökad 
läsförståelse. Avslutningsvis presenteras hur lärarna säkerställer elevernas läsförståelse. Hur 
lärarna uttrycker högläsningens betydelse för läsförståelse framgår i de olika styckena gällande 
hur intonationen med dess inslag och ordförståelsen med mera leder till läsförståelse.  

Modelleringen i detta avsnitt är kopplat till hur lärare modellerar högläsningen för att gynna 
elevers läsförståelse. Det gäller både hur modelleringen utförs och hur lärarna uttrycker dess 
betydelse för läsförståelsen. Hur den utförs kan exempelvis vara lärarens modellering av olika 
strategier som elever kan ta till sig för att utveckla sin läsförståelse. Det betyder att högläsningen 
kan vara utformad på olika sätt med diverse arbetsformer. Modelleringens betydelse för 
läsförståelsen innebär hur lärarna ser på kopplingen mellan högläsningsstunden och hur den 
gynnar elevernas läsförståelse, detta kan vara hur lärarna belyser innehållet i modelleringen och 
hur den har betydelse för läsförståelsen. Innehållet i modelleringen är exempelvis att stärka 
elevers ordförståelse eller lärares intonation i högläsningen. Elever som observanter innebär att 
eleverna observerar modelleringen som lärarna utför för att få förståelse för ett ämne, i detta 
fall högläsningen med dess läsförståelse.  

Modellering av lässtrategier 
Något som kunde urskiljas utifrån analysen var att lärarna pratade mycket om hur de utformar 
sina lektioner med högläsning för att gynna elevers läsförståelse. Respondenterna redogör för 
ett antal olika strategier som används för att eleverna ska kunna aktivera sin läsförståelse. 
Strategierna lärs ut via olika arbetssätt som redovisas nedan. Via dessa arbetssätt ska eleverna 
kunna fundera, få tankar och koppla den lästa boken till andra böcker eller till sig själva och 
sina erfarenheter i livet. Dessa strategier som används vid högläsning är något som eleverna 
ska lära sig att använda själva när de lyssnar till högläsning eller läser en bok självständigt. 
Högläsningen har betydelse för läsförståelsen då läraren modellerar olika strategier kring hur 
eleverna själva kan agera när de ska aktivera sin läsförståelse.   

Förutspå som strategi 
Avsnittet behandlar strategin att ställa frågor, det som respondent 1 kallar för att vara detektiver 
nedan. Frågor kan ställas innan högläsningen börjar för att få förförståelse för boken. 
Respondent 3 förklarar detta och det kan tolkas som läsförståelsens byggstenar då det är frågor 
runtom läsningen som gör att läraren kan se vad eleverna tagit till sig eller hur de förutspår 
handlingen. Förförståelse kan innebära att läraren ställer frågor före en ny bok börjar högläsas 
eller att läraren ställer frågor före ett kapitel ska läsas ur en bok som redan påbörjats.  

När det kommer till hur lärarna utformar sina högläsningslektioner för att lära eleverna olika 
lässtrategier kommenterar respondent 1 detta på följande sätt. Läraren menar att hen skiljer på 
läslektion och högläsning. Läslektionen är planerad utifrån olika strategier som eleverna ska 
arbeta med. Det kan vara strategier som exempelvis att lära sig förutspå bokens innehåll eller 
att eleverna ska vara detektiver och leta svåra ord. Läraren förklarar detta som uppdrag eleverna 
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får. Vid skönlitterär läsning görs inte detta lika mycket, dock berättar hen att de alltid förutspår 
oavsett läslektion eller högläsning. Läraren berättar även att frågor kring vad boken kommer att 
handla om alltid bör ställas till eleverna, som exempelvis varför eleverna tror att någonting 
kommer att hända. Denna modellering menar läraren kan leda till läsförståelse.  

Läslektion har jag planerat utifrån de här strategierna vi ska jobba med. 
Till exempel, idag ska vi lära oss att förutspå vad vi tror att boken 
kommer handla om. 

 (Respondent 1)  
 

Respondent 3 uttrycker att samtal runt en högläsningsbok som handlar om att förutspå 
kan vara svårt, även att ställa frågor till boken under läsningen som exempelvis vid någon 
spännande handling och att läraren då frågar eleverna vad de tror kommer hända. 
Respondenten berättar att det är något som hen gärna skulle gjort mer men att det är något 
som är svårt att planera in. Läraren säger att hen borde fråga eleverna mer frågor kring 
vad de tror att bokens innehåll kommer att rymma och kolla av hur deras 
uppfattningsförmåga har varit då hen anser att det är det som högläsningen med dess 
läsförståelse egentligen handlar om. Detta skapar ett tillfälle där modellering inte ingår, 
läraren uttrycker att hen inte skapar tillfällen för diskussion och samtal kring en bok. Hen 
är ändå medveten om att detta bör göras mer. Se citat nedan. Respondent 2 ställer sig 
kritisk till att avbryta läsningen mitt i och berättar att hen egentligen inte vill trasa sönder 
böckerna för mycket utan att flytet måste finnas i läsningen. Oavsett om det gäller frågor 
runt att förutspå exempelvis ett nytt kapitel. Respondenten berättar dock att hen stannar 
mycket mer nu än vad hen gjorde förr för att vara säker på att eleverna är med hen i 
läsningen och förståelsen. 

Det är ju mycket det som läsning handlar om egentligen. Hur mycket 
uppfattar de? Hur mycket förstår de? Hur mycket kan de och hur mycket 
vet de? Men det är jättesvårt att planera in det. Men det, det borde man 
göra mer. Absolut.  

      (Respondent 3) 

Textkopplingar 
Respondent 2 redogör för en modellering som tycks gynna elevers läsförståelse. Vid 
högläsningslektioner sitter de på ett speciellt ställe där det finns ett stort kartongark på 
väggen. Detta ark är indelat i fyra delar. Dessa delar är personer, händelser, miljö och 
lösning eller slut. Under tiden läraren högläser och träffar på nya personer eller händelser 
fylls detta i på kartongarket. Detta gör det enklare för eleverna att följa med vad som har 
skett i boken och då även kunna göra kopplingar till andra böcker eller texter som de 
tidigare lästs. Utanför kartongarket finns små moln där eleverna får fylla i vad de får för 
tankar och känslor. Respondenten menar att det är ett sätt som får eleverna att bli 
engagerade och att de under hela högläsningen får fundera över dessa saker, det blir även 
ett sätt att få förståelse för bokens innehåll på ett annat sätt. Detta är strategier som 
eleverna kan lära sig att använda själva. Det blir även en strategi som läraren modellerar 
för att eleverna enklare ska kunna hänga med i handlingen och se textens struktur, samt 
att kunna göra egna kopplingar från bok till sig själv. Respondent 2 fortsätter att redogöra 
för kopplingar kring högläsningsboken. Hen berättar värdet av att stanna upp emellanåt 
för diskussion och att eleverna ska få tillfälle att fundera på hur bokens innehåll hänger 
ihop med de egna erfarenheterna. Eleverna ska väcka tankar kring vad de får för 
kopplingar till deras egen barndom eller något som har hänt dem. Boken som högläses 
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ska även gärna kunna kopplas till andra böcker. Respondenten förklarar att många elever 
behöver få möjlighet att fråga om saker och ting och våga säga stopp. Att föra en 
diskussion kring dessa textkopplingar är något som alla respondenter lyfter och de anser 
att det är viktigt då läraren får en uppfattning av vad eleverna förstår och inte i texten. 
Kan de göra kopplingar från boken till sina egna erfarenheter ser läraren om de uppfattat 
bokens budskap.  

Jag tycker att det är ett sätt att få dem engagerade också och att man 
funderar hela tiden på de här fyra sakerna då. Sen är det ju mycket nu va 
att man ska stanna, man ska fundera på hur hänger detta ihop med mitt 
liv och vad får jag för tankar i huvudet när jag läser om detta och stopp, 
stopp, stopp hur såg egentligen Katla ut? Finns det någon bild på Karm 
och vad hände nu? AAH *skriker* bet hon av huvudet av honom och åh 
tog de livet av sig i slutet? Jag känner att det är viktigt att man har en 
diskussion med dem också.  

      (Respondent 2)  
 

Respondent 1 berättar också om en modellering som utförs för att eleverna ska lära sig 
strategin att koppla en läst bok till andra böcker eller till sig själv. Denna modellering går 
ut på att läraren sätter upp bilder på de senaste högläsningsböckerna på väggen i 
klassrummet. Respondenten menar att det då blir enklare för eleverna att koppla den nya 
högläsningsboken till dem som redan är utlästa. Läraren berättar att eleverna då enkelt 
kan se likheter och skillnader kring böckerna och komma ihåg innehållet enklare.  

Jag brukar sätta upp de senaste högläsningsböckerna kopierade på 
väggen, då kan man också koppla till det man har läst innan, vad var det 
som hände där? Ser du några likheter eller skillnader?  

      (Respondent 1) 

Textkopplingar med bilder 
Respondenterna redogör för hur fysiska bilder kopplade till böckers texter kan skapa en 
interaktion som leder eleverna in i läsförståelse. Det handlar om en strategi där eleverna ska 
kunna koppla en text i en bok till tillhörande bilder. Respondent 1 beskriver att hen försöker 
arbeta med bilderböcker ofta då det finns en stor skatt i dem. Respondenten beskriver även att 
eleverna måste kunna se sambandet mellan text och bild och att de ska höra ihop med varandra. 
Detta stämmer överens med vad respondent 2 berättar kring bilder kopplade till texter. 
Respondent 2 förklarar modelleringen med bilderböcker kring att de även pratar om hur väl 
bilden passar ihop med texten. Frågor som kan dyka upp då är exempelvis vart protagonisten 
befinner sig på bilden och om det stämmer överrens med vad som står i texten. Respondenten 
kommenterar även att hen ofta går runt med bilderna i klassen och visar, eleverna får då 
kommentera bilderna och se om de passar med textens innehåll. Läraren berättar dock att detta 
sker mer i de yngre åldrarna, exempelvis årskurs 1.  

Ser ni här nu? Var är nu Alfons på den här bilden och hur stämmer det 
överrens med vad han gjorde där och där är farmor och där är kakburken. 
När de går i ettan så tycker jag att det är jättebra med mycket 
illustrationer så att det blir lättare för dem att förstå.    

        (Respondent 2) 
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Respondent 2 menar att högläsningsstunden är ett tillfälle där eleverna även kan få inre bilder i 
huvudet, läraren tror att detta har stor betydelse för läsförståelsen. Läraren berättar att hen även 
uppmanar sina elever till att de ska få inre bilder när de därefter själva läser. Genom en väl 
genomförd högläsning kan fysiska bilder och text leda till att eleverna även kan få inre bilder i 
huvudet som grundar sig i elevens egna erfarenheter. Alltså är de inre bilderna som eleverna 
får ett resultat av bokens innehåll och deras egna erfarenheter. På detta sätt kan läraren se om 
eleverna uppfattat bokens handling korrekt med rätt budskap. Respondenten menar att detta är 
något som hen överför till sina elever och att dessa bilder i huvudet leder till en förståelse och 
ett sammanhang kring vad boken handlar om. Modelleringen här gör att eleverna får till sig 
bokens innehåll med hjälp av symboler. I detta sammanhang betyder modellering att eleverna 
kan ta till sig högläsningen och förståelse för boken som förmedlas genom att läraren förklarar 
hur eleverna kan bete sig vid högläsningen för att enklare ta till sig bokens innehåll, via denna 
modellering kring högläsningsstunden lär sig eleverna hur de även kan göra vid självständig 
läsning.  

Det har jättestor betydelse tror ju jag i alla fall på läsförståelsen. Också 
tycker jag ju då att jag överför det till när de läser själva sen. 

                     (Respondent 2) 

Elever som observanter 
Lärarnas modellering fokuseras på eleverna som observanter. Något som studiens teori 
beskriver är att eleverna är observanter till en modellerad undervisning. Via denna observation 
lär sig eleverna vad de ska ta till sig från en undervisning för att därefter kunna genomföra det 
själva, exempelvis att läraren modellerar högläsningen och eleverna kan därefter använda 
strategier de lärt sig för att självständigt kunna läsa. Elever som observanter utgår alltså från 
hur eleverna tar till sig olika strategier utifrån lärarens modellering. Hur läraren modellerar blir 
alltså väsentligt, om det väcker elevernas intresse och om elevernas uppmärksamhet kring 
boken finns där. Högläsningen blir lärarnas försök till att entusiasmera eleverna som observerar 
och väcka deras intresse.  
 
Respondent 1 berättar att det som hen själv tycker om att läsa är det hen sprider till sina elever. 
Detta medför att det blir enklare för läraren att förmedla bokens innehåll. Respondenterna anser 
alltså att det viktigaste för dem för att kunna förmedla en bok på bästa sätt och använda sig utav 
sin inlevelse är att de själva tycker om boken. Denna inlevelse från lärarens sida kan alltså skapa 
ett intresse och ett engagemang för eleverna också. När det kommer till vilka böcker lärarna 
väljer att läsa uttrycker de i princip samma sak, det är lärarnas egen lust och smak samt att det 
ska ge inspiration till eleverna. Något som respondenterna även nämner är att det ska vara 
böcker som väcker elevernas intresse. Detta tycker respondenterna sker automatiskt när de 
väljer böcker som de själva lever sig in i då deras engagemang kan avspeglas till eleverna och 
att de då har med sig deras uppmärksamhet på ett bra sätt. Modelleringen sker alltså utifrån 
lärarens engagemang och inlevelse men det är eleverna som tar till sig modelleringen som 
observanter och förhoppningen är då att lärarens engagemang och läslust ska avspegla sig till 
eleverna. Respondent 2 beskriver detta i ett citat nedan.  

Det är viktigt för mig att det blir en bra bok som jag känner för och som 
jag hoppas att barnen känner för också, så det är inte så svårt tycker jag. 
Det är ju bara ett roligt besvär och fixa det.  

                                  (Respondent 2) 
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Modellering av ordförståelse och dess betydelse för läsförståelse 
Respondent 2 förklarar att sin egen tro på läsning är viktigt. Läraren förklarar att hen tror 
att om eleverna ser ord, läser ord och hör ord fastnar de tillslut automatiskt vilket leder 
till att eleverna blir duktiga självständiga läsare. Läraren menar att det hör ihop med 
varandra. Läraren modellerar alltså här för hur ord och begrepp ingår i undervisning för 
att leda eleverna in i en självständig läsning och bättre förståelse för texten. Detta är något 
som utförs via lärarens modellering, alltså att läraren visar och förklarar olika ord som 
eleverna ska ta till sig. Respondent 1 förklarar att det ofta finns ord som eleverna inte 
förstår i böckerna de läser. Dessa ord kan sätta stopp för deras förståelse. Respondenten 
förklarar att detta är något som genomförs innan högläsningen börjar, därmed kan flytet 
i läsningen fortgå bättre snarare än att frekvent stanna. Läraren anser att detta är något 
som hjälper eleverna in i handlingen och förståelsen.  

Jag går alltid igenom svåra ord innan. Vi pratar så att det liksom hjälper 
dem in i handlingen på vägen. 

        (Respondent 1) 

Modellering av intonationens betydelse för läsförståelse 
Lärarna berättar att vid högläsning är det av stor vikt att den som högläser betonar och gör 
läsningen dramatisk. Att ändra rösten är även det väsentligt och lärarna menar att dessa faktorer 
påverkar elevernas läsförståelse då dessa aspekter leder till en bättre förståelse för det lästa 
innehållet. Kroppsspråk är något som respondenterna pratar om och menar att de även talar med 
kroppen vid högläsningen, detta är ett sätt för att få mer inlevelse i boken. Detta är ett sätt där 
läraren modellerar hur högläsningen kan ske. Respondenterna betonar även värdet i att vara 
engagerad i läsningen och själv tycka att det är roligt. Något som kan hjälpa läsaren med detta 
är inlevelse för att skapa vad respondent 2 kallar för varierad läsning. En varierad läsning kan 
innebära ovanstående aspekter, exempelvis betoning och att ändra sitt röstläge då du varierar 
läsningen. Respondent 1 påpekar även att det kan vara svårt att leva sig in i vissa böcker vid 
högläsning, vissa böcker är mer läsvänliga än andra. Detta kan leda till att inlevelsen och 
därmed engagemanget går förlorat. Detta är modellering på det vis att läraren visar med sin 
röst, kropp och inlevelse hur läsning kan genomföras och detta hjälper även eleverna in i en 
förståelse då ändring av exempelvis röst kan hjälpa eleverna att förstå vad det är som händer i 
texten. Det kan vara så att någon i boken är arg utan att det står i klarspråk, om den som högläser 
då läser med en arg röst och kanske även visar detta med ansiktsuttryck kan det leda till att 
eleverna får en förståelse kring innehållet ändå.   

Det känns ju som att när man som vuxen läser högt för dem och kan 
betona och göra det dramatiskt och ändra rösten så får de lättare för att 
förstå vad det är som händer i boken och få läsförståelse. Jag är 
jätteengagerad och tycker att det är så himla roligt och läsa med inlevelse 
och olika röster och allting vad det nu må vara så att det ska bli varierad 
läsning för dem. 

      (Respondent 2) 

Säkerställa elevers läsförståelse 
För att veta om eleverna tagit till sig de olika lässtrategierna finns det olika sätt som 
respondenterna beskriver. Högläsningen kan vara utformad med diverse arbetsformer för 
att kontrollera om eleverna fått till sig läsförståelsen. Respondent 2 beskriver en form av 
efterarbete där eleverna har en bok som de gör olika uppgifter i. Läraren avgör vad för 
sorts uppgift de ska göra och det kan vara att beskriva protagonisten eller en speciell 
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händelse. Det kan även vara att eleverna ska skriva en ny baksidatext eller beskriva 
omslagsbilden. Läraren modellerar här hur eleverna utför en uppgift för att kolla av 
elevernas läsförståelse kring en utläst bok. Läraren jämför detta med bokrecensioner som 
eleverna själva får skriva och anser att detta är ett arbetssätt som skapar mer engagemang. 
Respondent 3 har inte vidare arbetat utefter högläsningsboken, dock finns det en önskan 
att rita passande bilder till boken som högläses. Det blir här alltså ingen modellering kring 
hur efterarbete kan utföras för att se om eleverna har fått till sig förståelsen för boken.  
 

Recensioner är jag inte jätteförtjust i utan det är mer beskriv hur personen 
är eller beskriv en händelse eller miljön. Det finns mängder med sådana 
käcka uppgifter som man kan göra istället för recensioner.  

        (Respondent 2)  

Sammanfattning av resultat 
Av resultatet att döma kan det utläsas en positiv attityd hos lärarna kring högläsning. De 
medverkande lärarna talar mycket om läsningen i sig och att det är viktigt att även använda sig 
av mer än endast talet, alltså intonationen. De pratar även med kroppen, använder sig utav olika 
betoningar, ändrar sin röst beroende på karaktär eller känsla samt att de lever sig in i bokens 
handling och karaktärer för att väcka intresset hos eleverna. Lärarna gör detta med ett 
engagemang och en inlevelse som de hoppas ska väcka ett intresse hos eleverna gentemot 
böcker och läsning. Lärarna talar även mycket om hur de utövar olika arbetssätt för att gynna 
elevers läsförståelse. Lärarna har hittat olika tillvägagångssätt som fungerar i deras klassrum 
och som är utformade utifrån att eleverna ska få till sig just läsförståelse. Denna undervisning 
är utformad efter olika strategier som eleverna kan lära sig att använda för att få läsförståelse. 
Respondenterna förklarar även att bilderböcker är något som leder till läsförståelse, 
interaktionen i detta blir att det sker samtal runt text och bok där eleverna får uttrycka sig och 
förklara olika samband. Att eleverna måste fundera kring högläsningsböckerna är något som 
alla respondenter enas om. De förklarar att eleverna bör göra egna kopplingar från bok till bok 
eller bok till sig själv och sina egna erfarenheter för att få en större förståelse för bokens 
innehåll. Något annat som ger eleverna större läsförståelse är lärarnas modellering kring 
ordförståelse. Reds svåra ord ut kan eleverna förstå en bok som går utanför deras nuvarande 
kunskapsområde.  
 
De intervjuade lärarna är medvetna om forskning av högläsning och hur de ska utöva den i 
praktiken. Trots att någon respondent uttrycker att det kan vara svårt med högläsning och dess 
planering verkar det ändå vara ett ämne som intresserar och engagerar. Lärarna beskriver det 
som ett viktigt inslag i undervisningen och att högläsningen kräver en förståelse. De anser att 
en engagerad högläsning kan leda till elevers lust till läsning. Det modelleringen tycks främja 
för läsförståelsen är att den skapar ett engagemang hos lärarna vilket leder till inlevelse i 
lärarnas läsning vilket i sin tur leder till en gynnad läsförståelseundervisning för eleverna som 
observanter. Förhoppningsvis önskar lärarna att detta ska leda till elevers självständiga läsning.  
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DISKUSSION 
I detta kapitel redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser. 
Studiens resultat kopplat till syfte och teori, valet av intervju som redskap samt de didaktiska 
konsekvenser som kan dras av undersökningen diskuteras.  

Resultatdiskussion 
Här diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning och vetenskaplig teori. Upplägget 
ser ut som i resultatet där olika teman har utsetts utefter respondenternas svar. Diskussionen är 
analyserad utifrån studiens syfte.  

Förutspå 
Att förutspå handlingen till en bok är något som respondenterna berättar om och som redovisas 
i resultatet. Respondenterna förklarar att det är en slags strategi där läraren ställer frågor om 
vad eleverna tror att boken kommer handla om. Vad boken kommer handla om diskuteras och 
denna diskussion gör att eleverna får förförståelse kring bokens innehåll. Det blir alltså en 
strategi som eleverna kan ta till sig och även använda vid självständig läsning för att få 
förståelse för boken. Två respondenter uttryckte att detta kan vara svårt att genomföra, trots 
detta anser lärarna att det är något av det viktigaste läraren kan modellera runt högläsningen då 
läraren enkelt kan se om eleven är engagerad i läsningen. Hall & Williams (2010, s. 300) 
redogör i sin artikel för att lärare som högläser bör ställa frågor till elever om vad de tror att 
boken kommer handla om och därefter läsa texten med mycket få avbrott. Detta ska då leda till 
att elever utvecklar sin läsförståelse till fullo. Lane & Wright (2007, ss. 673-674) menar även 
på att det är viktigt att involvera elever vid högläsning för frågor både före, under och efter 
läsningen genomförts. Elevers språk kan då förbättras till det bättre och eleverna kan även vinna 
en läslust. Detta i sin tur kan leda till att eleverna får en positiv inställning till att därefter 
självständigt läsa. Av respondenternas svar att döma genomför de det som forskning anvisar, 
nämligen att föra en diskussion innan läsningen börjar av en ny bok och diskutera vad eleverna 
tror att boken kommer handla om. Trots att två respondenter uttryckte svårigheter kring detta 
är de ändå medvetna om att det bör genomföras för att utveckla elevernas förförståelse och 
läsförståelse till fullo. Anledningen till varför svårigheter finns är något som inte framkommer 
av undersökningsmaterialet. En anledning kan vara att lärarna bör ha läst ut högläsningsboken 
själva innan den högläses för klassen, detta för att läraren ska veta vad boken kommer handla 
om och då kunna ställa relevanta förförståelse frågor utifrån sin egen förförståelse. Detta kan 
grunda sig i för lite tilldelad planeringstid eller dylikt. Bandura (1977, ss. 27-28) menar att 
elever tillägnar sig ny kunskap verbalt. Detta sker exempelvis med hjälp av en modellering som 
högläsningen, därefter ska lärandet förbättras med hjälp av olika typer av respons eller verbala 
frågor. Denna respons eller frågor ska få eleverna att tänka själva kring vad hen lärt sig eller 
behöver utveckla. Dessa verbala frågor är något som lärare anger att de vill genomföra och 
stämmer överens med Banduras teori. Alltså kan verbala frågor om exempelvis en boks 
handling leda till att eleverna får tänka själva och utveckla sin läsförståelse via lärarens 
modellering av muntliga frågor.  

Textkopplingar 
För att få elever engagerade i läsningen uttrycker lärarna olika sätt där textkoppling sker. Denna 
textkoppling låter eleverna göra egna kopplingar från en läst bok till andra böcker eller sin egen 
erfarenhet. En anledning att göra textkopplingar kan vara att läraren ser om elever kan göra 
kopplingar från högläsningsboken till andra böcker eller sig själva vilket visar om de uppfattat 
bokens innehåll och budskap. Eleverna får då även tillfälle att se likheter och skillnader emellan 
olika böckers innehåll eller deras eget liv. Hall & Williams (2010, s. 300) styrker detta genom 
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att redogöra för att lärare bör fråga eleverna frågor efter läsningen skett som gör att eleverna 
måste återberätta textens handling och även tillåta dem att göra kopplingar till deras egen 
erfarenhet i livet. Detta skapar stor potential för elever att utveckla sin läsförståelse då elevernas 
egna tankar och idéer visar om de uppfattat vad boken handlade om, alltså förståelsen för texten. 
Respondenterna redogör för att de undervisar i strategin att göra textkopplingar vilket kan 
resultera i större läsförståelse för eleverna, detta i sin tur kan leda till att eleverna använder 
denna strategi även vid självständig läsning omedvetet. Santoro et al. (2008, ss. 401-402) menar 
att böcker kan väljas med tanken om att eleverna ska göra textkopplingar redan innan för att 
utveckla just denna strategi, tanken av att utveckla elevers läsförståelse sker då med en avsikt 
att genomföra detta redan från början. Bandura (1977, ss. 12-13) menar att alla människor bär 
med sig egna erfarenheter och dessa kan visa sig i litteraturläsning då den lästa texten kan 
kopplas till andra texter eller personliga minnen. Detta stärker både respondenternas och 
forskningens sätt att se på textkopplingar. Om läraren kan modellera kring detta blir det 
någonting som gynnar elevers litteraturläsning och upplevelsen från boken kan då bli personlig 
och intressant för eleverna. Bandura (1977, s. 40) stärker denna diskussion genom att förklara 
att modelleringen är till för att skapa ett innovativt beteende hos eleverna som främjar deras 
egna tankar och idéer.  

Textkopplingar med bilder 
För att leda in elever i läsförståelse kan även textkopplingar genomföras med bilder vilket 
respondenterna diskuterat. En text ur en bok ska alltså kunna kopplas ihop med tillhörande 
bilder vilket kan göras med bilderböcker. Eleverna ska alltså lära sig att se sambandet mellan 
text och bild. Detta kan även göras med inre bilder. Om läraren modellerar kring hur eleverna 
ska få inre bilder när de högläser en text kan det leda till att eleverna även får inre bilder när de 
självständigt läser en text. De inre bilderna som eleverna tillägnar sig är ett resultat av bokens 
innehåll och deras egna erfarenheter. Bandura (1977, ss. 22-24) stärker detta med sin teori och 
menar att aktiviteter som modelleras bör ha med bildliga representationer. Den som högläser 
kan alltså med fördel välja bilderböcker för att stärka den skrivna texten. Textkoppling till bilder 
blir alltså ett sätt för elever att uppfatta en boks innehåll på ett annat sätt än att enbart läsa utan 
tillhörande bilder. Jämförs detta med inre bilder kopplas de inre bilderna mer till elevernas fria 
tänkande kopplat till deras egna erfarenheter. Detta menar Bandura (1977, ss. 25-27) är inre 
föreställningar som är ett resultat av upprepad modellering. Dessa inre bilder bör tillkallas varje 
gång en undervisning kring högläsning sker. Läraren bör överföra denna strategi till sina elever 
via modellering. Detta kan leda till en förståelse och ett sammanhang kring hur eleverna 
uppfattar innehållet i en högläsningsbok. Dessa textkopplingar till bilder skulle därefter kunna 
diskuteras verbalt för att läraren ska kunna se vad eleverna har för uppfattningar om boken. Här 
skulle även läraren se hur uppmärksamma eleverna är på bokens innehåll och hur mycket mer 
hen behöver modellera för att eleverna ska kunna använda sig av strategin. Hall & Williams 
(2010, s. 300) diskuterar detta och menar att det finns en risk i att välja för enkla böcker då 
dessa inte tillåter eleverna att tänka fritt med exempelvis inre bilder, boken är då istället 
förutsägbar och hämmar elevernas fria tänkande. Santoro et al. (2008, ss. 401-402) instämmer 
och menar att högläsningsboken bör väljas utefter svårighet. Om boken som ska läsas är för 
enkel tappar eleverna intresset och därmed utvecklas inte elevernas fria tänkande och förståelse.  

Elever som observanter 
Lärarna som intervjuats har alla angett att deras egen lust och smak för böcker är det som de 
även läser för eleverna. Detta anser dem gör det enklare att förmedla bokens innehåll. Lärarnas 
mål med detta är att skapa ett intresse och engagemang för eleverna. De vill att deras läslust ska 
avspeglas till eleverna och att de då lär sig något från lärarnas modellerade undervisning kring 
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hur läsning kan gå till och tjusningen i det. Arial & Albright (2006, s. 82) belyser just detta i 
sin studie där de menar att modelleringen måste ske av en kompetent lärare för att eleverna ska 
ha nytta av situationen. De beskriver att lärare vill förmedla en glädje med läsningen. Elever 
som lär sig tycka om läsning vinner mycket i sin läsförståelse. Detta kan bero på att läslusten 
ökar när de får modellerat för sig hur roande läsning kan vara. Målet kan här vara att få eleverna 
att läsa på egen hand och finna intresset i det. Detta instämmer även Lane & Wright (2007, ss. 
673-674) med och menar att det är en viktig del när lärare modellerar högläsningen. Målet med 
en modellerad undervisning är att eleverna ska få strategier tillägnade till sig som de kan 
använda i senare självständig läsning. Lyckas lärarna skapa en läslust hos eleverna med mycket 
engagemang och inlevelse kan det bli en roande situation för eleverna där läsningen inte blir ett 
måste utan något eleverna gör och känner glädje till. Bandura (1977, s. 22) lyfter även att 
observation från elevernas sida kan leda till nytt lärande och detta sätts på prov när eleverna ska 
genomföra handlingen själva, exempelvis högläsning till självständig läsning. Det kan 
diskuteras kring lärarens alla utmaningar kring en modellerad högläsning. En av utmaningarna 
är att få alla elever uppmärksammade på läsningen. Detta kan vara svårt då alla elever blir 
uppmärksammade på olika saker, alla elever har olika preferenser för vad de anser är en bra 
bok som väcker deras intresse. Dock menar Bandura (1977, s. 24) att läraren kan få och behålla 
elevers uppmärksamhet om läraren visar engagemang och lust. Visas inte detta kan det bidra 
till ignorans från observatörens sida.  

Modellering av ordförståelse och dess betydelse för läsförståelse 
Resultatet visar att alla respondenter tror på ordförståelsens betydelse för läsförståelsen. 
Lärarna modellerar för hur ord och begrepp kan redas ut för att leda eleverna in i självständig 
läsning och förståelse för texter. Om inte svåra ord reds ut kan det sätta stopp för läsningen och 
förståelsen för boken. Santoro et al. (2008, s. 398) stärker detta och beskriver att läraren bör 
reda ut svåra ord både före, under och efter läsningen. När elever lär sig svåra ords betydelse 
hänger de enklare med i textens innehåll. Som respondenterna nämner är det detta som 
genomförs i undervisningen. Lärarna förklarar att de förstår ordförståelsens betydelse för 
läsförståelsen. Diskussionen blir att lärare kanske kan välja böcker med en svårighetsgrad som 
går utanför elevernas nivå då svåra ord och begrepp kan redas ut av läraren med eleverna, 
därmed kan eleverna ändå följa med i handlingen av boken och tillägna sig en undervisning 
som utvecklar elevernas kunskaper. Att välja en bok som går utanför elevernas förståelse är 
något som Hall & Williams (2010, s. 300) redogör för, de menar att eleverna intresserar sig mer 
för en bok som utvecklar snarare än hämmar. Boken som högläses kan hämma elevernas 
intresse för boken om den är förutsägbar, det vill säga om boken inte tillåter eleverna att tänka 
och fundera själva på bokens innehåll och svåra ord. Om boken då går utanför elevernas egen 
läsförmåga med svåra ord och begrepp får eleverna mer tillfällen att involvera sig och utveckla 
sin läsförståelse. Bortnem (2008, s. 39) ger även sin bild i hur ordförståelse kan modelleras i 
klassrummet. Han menar att yngre barn bör träna upp sitt ordförråd då det är en stor del till att 
bli självständiga läsare och därmed få ökad läsförståelse. Med hjälp av en modellerad 
högläsning kan detta övas upp.  

Modellering av intonationens betydelse för läsförståelse 
I resultatet redogörs det för att respondenterna högläser med mycket intonation. De berättar 
vikten av att läsa med olika röster, kroppsspråk och betoningar för att hjälpa eleverna in i 
läsförståelsen. Ett engagemang i läsningen kan alltså leda till att eleverna får en förståelse kring 
innehållet då lärarens intonationer hjälper eleverna att förstå vad det är som händer i texten. 
Kerry-Moran (2016, ss. 666-667) beskriver att detta är viktigt inom högläsningen. Ändra volym 
i talet, betona vissa ord, använda olika röster och kroppsspråk är alla viktiga faktorer som 
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författaren beskriver för att det ska bli en meningsfull läsning. Tanken är att om dessa strategier 
används av läraren när denne modellerar högläsningen kan det leda till större uppmärksamhet 
av eleverna och att de enklare hänger med i handlingen då intresset bibehålls. Något som kanske 
kan förhindra detta från att vara meningsfullt är om läraren använder olika röster eller dialekter 
som gör att någon elev känner sig förlöjligad. Detta kan leda till att uppmärksamheten avleds 
från textens innehåll och då har varken en meningsfull läsning eller läsförståelse infunnits. Det 
blir därmed viktigt för läraren att modellera på ett sätt som gynnar eleverna snarare än motsatsen 
och alltid tänka över beslut hen tar vid läsningen gällande intonationer. Bandura (1977, ss. 12-
13) stärker även detta och menar att högläsningen måste modelleras på det sätt att eleverna får 
till sig språkliga kunskaper, detta får eleverna till sig av en lärares modellering kring muntligt 
berättande. Språkliga kunskaper är något som eleverna måste få till sig. Detta betonas även i 
Lgr 11 (2016, s. 247) där det står beskrivet att språket är ett av människans redskap för att 
kommunicera och lära. Ett varierat språk ska infinnas och detta får eleverna genom 
undervisning där de får modellerat för sig hur de kan uttrycka sina känslor och tankar med olika 
intonationer. Lane & Wright (2007, ss. 673-674) instämmer med att lärare måste modellera och 
involvera elever vid högläsning. De menar att elevers läslust förbättras om läraren högläser med 
hjälp av intonation och eleverna får då se hur roande läsning kan vara. Om läraren involverar 
eleverna kan alltså elevernas språk förbättras då de hör läsning och får en positiv inställning 
och blir involverade.  

Säkerställa elevers läsförståelse 
Respondenterna har redogjort för en del efterarbete som genomförs i klassrumen för att 
säkerställa elevers läsförståelse efter att högläsning inträffat. Efterarbete innebär i dessa fall att 
läraren ger eleverna olika uppgifter som ska genomföras för att lärarna ska kunna se om 
högläsningen haft önskvärd effekt, alltså om eleverna förstått boken och utvecklat sin 
läsförståelse. En respondent angav att hen inte gör något efterarbete för att kontrollera elevernas 
läsförståelse. Santoro et al. (2008, s. 399) stärker att elever bör kunna reflektera kring en 
högläsningsbok, detta kan göras väl om böckerna handlar om något ämne som står eleverna 
nära. En fälla lärare kan hamna i är att eleverna arbetar med för enkla uppgifter till för enkla 
böcker som har höglästs. En konsekvens av detta är att eleverna inte utvecklas till fullo samt att 
elevernas intresse sjunker. Uppgifterna till efterarbetet får inte låta eleverna utge givna svar 
utifrån bokens innehåll. Uppgifterna ska istället vara öppna och låta eleverna tänka fritt och 
reflektera över frågor som inte har ett förutsägbart svar. Detta belyser även Hall & Williams 
(2010, s. 300) som menar att eleverna måste få känna ett intresse vilket infinner sig om boken 
i sig eller efteruppgifterna tillåter eleverna att tänka fritt och reflektera över bokens innehåll. 
Bandura (1977, s. 40) menar även att eleverna måste få ta del av sådant som går utanför deras 
nuvarande kunskap. Kunskapen som undervisningen ska förmedla bör vara svårare än det som 
observanten eller eleven redan kan för att på det sätt utmanas och utvecklas. Om inget 
efterarbete görs för att kontrollera elevernas läsförståelse kan det leda till att läraren som 
modellerar aldrig får någon bekräftelse på att modelleringen utförts på korrekt sätt och som 
gynnar elevernas läsförståelse och läsförmåga. Om läsförståelsen har modellerats på ett välgjort 
sätt av läraren kan elevernas läsförståelse förbättras vilket även då kan höja resultatet i PIRLS-
undersökningen där elevers läsförståelse efterfrågas.  

Metoddiskussion 
Användningen av kvalitativ metod med intervju som redskap har visat sig fungera bra för 
undersökningen. Genom att använda dessa tillvägagångssätt har studiens syfte besvarats vilket 
är att undersöka hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningens betydelse för elevers 
läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen. Intervju som redskap gav 
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mig kännedom om lärarnas tankar och känslor kring högläsning och dess läsförståelse vilket 
bidrog till en ökad förståelse för ämnet. Att ämnet var intressant för respondenterna fick jag 
redan reda på vid första kontakten då de verkade entusiastiska och uttryckte att de med glädje 
ville delta i studien. Intervjusituationen var bekväm och lärarna verkade uppleva situationen 
som lättsam då de berättade utifrån deras egna upplevelser. Mitt deltagande i intervjun var med 
en objektiv syn och jag behöll mig neutral när deltagaren svarade på intervjufrågorna. Ibland 
märkte jag att den som blev intervjuad pratade mer och la till mer information när jag blev tyst 
eller lät det vara tyst efter en fråga, detta visade sig ge värdefull information till mig. Enskilda 
intervjuer förekom då jag ansåg att individer i grupp kan påverka varandra vilket gör att 
undersökningen får minskad tillförlitlighet. Den fördel jag kan hitta med gruppintervju är att de 
medverkande kan skapa en diskussion kring ämnet, dock tror jag att inga personliga uttalanden 
hade gjorts om detta förekom då personerna kanske inte känner samma trygghet.  

Kihlström (2007, ss. 48-49) påpekar att det är viktigt att tänka på att inte ha en förutfattad väg 
som intervjun kommer att följa och därmed är det viktigt att inte ställa ledande frågor. Istället 
bör öppna frågor förekomma. Med öppna frågor menas att frågorna inte är menade att besvaras 
utifrån en utpräglad ordning utan intervjuarens följdfrågor bestäms utifrån respondentens svar. 
Efter handledning var jag väl medveten om min egen förförståelse och jag lät inte mina 
förutfattade meningar eller ledande åsikter påverka intervjuns innehåll.  

Med mål att få svar som kunde besvara studiens syfte var intervju det redskap som passade 
bäst. Den kvalitativa metoden var bra då syftet utgår från hur lärare belyser sina erfarenheter, 
metoden blev då en bra grund när genomförandet av intervjuer skulle ske. Valet av öppna frågor 
till intervjuerna kom till då det kan finnas mycket information som hämmas om du som 
intervjuare ställer frågor där det kan förekomma givna svar utifrån frågan. Med öppna frågor 
kan istället respondenten tolka frågan hur den vill och jag som undersökare kan då få oväntade 
svar. Respondenterna blev tre då arbetet med intervjuer är tidsödande samt att de tre 
respondenter som deltog besvarade studiens syfte i god mån. En fördjupad studie hade krävt 
fler respondenter och därmed fler intervjuer. Detta kunde gjort att jag fått en bredare uppfattning 
av högläsning, istället har slutsatser enbart dragits utifrån utvalda lärare och skolor.  

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån resultatet att döma högläser lärarna med en tanke om att det påverkar elevernas 
läsförståelse. Detta kan tolkas som att det finns en medvetenhet kring att högläsning bör ske 
med yngre barn då det gynnar olika former av förståelse för läst innehåll. Studien belyser även 
att lärare bör modellera högläsningen som ett hjälpmedel för elever som ska in i den 
självständiga läsningen där de behöver veta vilka strategier som ska användas för att de ska 
förstå texten. Forskningen har beskrivits och säger att högläsningen är ett ämne som bör ske i 
undervisningen och lärarna bör diskutera och göra det till en interaktiv undervisningsform där 
eleverna är observanter till en situation som kan gynna deras läsförståelse. Högläsningen kan 
även bidra till en lustfylld och varierad undervisning. Jag som snart utexaminerad lärare ser en 
undervisning där högläsning sker frekvent med målinriktat fokus, både för mig och för eleverna. 
Denna undersökning har gett mig en inblick i hur viktigt det är med högläsning samt kunskap 
som krävs för att kunna bedriva denna undervisning på ett korrekt sätt som gynnar eleverna. 
Intervjuerna hade många liknande svar vilket betyder att lärarna som intervjuades kan ha sett 
ämnet på liknande sätt, frekventa ord som togs upp var bland annat ordförråd och inlevelse 
gentemot läsningen. Lärarna upplever högläsningen som en interaktiv undervisningsform där 
elevernas egna tankar och erfarenheter får ta sitt utlopp vilket kan hjälpa eleverna att skapa en 
egen lust för självständig läsning där läsförståelse infinner sig.  
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Förhoppningen med studien var att få reda på	hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningens 
betydelse för elevers läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen. Denna 
undersökning besvarade syftet och blev nästintill en bekräftelse av vad forskningen i 
bakgrunden beskriver, därmed lyftes inget helt nytt fram. Något som jag överaskades av var 
lärarnas stora entusiasm för ämnet och påtryckningar om att jag måste bedriva denna 
undervisning i min framtida klass, vilket visar vad lärarna tycker om högläsningen och dess 
läsförståelse. Anledningen till att undersökningen blev en bekräftelse på redan visad forskning 
kan vara för att lärarna är insatta i vad forskningen säger och på det sättet vet hur de ska 
undervisa i ämnet, detta kan vara anledningen varför svaren inte utmärkte sig från bakgrunden 
i intervjuerna. Det som hade kunnat förändra detta är om intervjufrågorna var vinklade på annat 
sätt för att istället få fram en problematisering av ämnet högläsning och läsförståelse. Detta 
hade även bidragit till ett nytt, förändrat syfte.  

Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna bygga på en fördjupning av barnlitteratur och vilken slags 
litteratur som ska väljas i undervisning med barn i yngre åldrar. En litteraturanalys kan då 
genomföras för att få fram vilka sorts böcker som gynnar mest läsförståelse och som passar 
elever som observanter till en modellerad undervisning av lärare. Vidare forskning hade även 
kunnat fördjupa sig i klasser där högläsning inte genomförs och på vilket sätt det påverkar 
elevers läsförståelse. Med tanke på vad resultatet i denna studie påvisade hade en undersökning 
kunnat genomföras där studien går ut på att endast undersöka olika lässtrategier.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

 
 
 
 
Missivbrev 
 
Hej!  
 
Högläsning i undervisning är något som ofta förekommer i skolan. Lärare kan använda detta på 
olika sätt i sin undervisning vilket jag är intresserad av att ta reda på mer om. Jag kommer att 
genomföra ett antal intervjuer där frågor om högläsningsvanor i årskurs F-3 förekommer.  
 
Jag som genomför studien är student på grundlärarprogrammet vid Högskolan i Borås, 
materialet kommer att användas i mitt examensarbete. Din medverkan förblir anonym och du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande. Din medverkan är mycket värdefull. 
 
Med vänlig hälsning,  
Fanny Vickstrand, student 
 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mail på följande 
adress:  
xxx@student.hb.se 
 
Eller via telefonnummer: 
070-xxxxxxx 
 
  



 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Hur ser du på sambandet mellan högläsning och läsförståelse?  

Vilka är enligt dig de viktigaste inslagen i högläsning för utvecklande av läsförståelse?  

Hur anser du att högläsning påverkar läsförståelsen?  

Hur planerar du högläsningen för att gynna läsförståelsen?  

Hur genomför du högläsningen för att gynna läsförståelsen? (exempel om det behövs: 
diskussion före/under/efter, pauser, kroppsspråk, tempo, svåra ord…)  

Vad påverkar valet av högläsningsbok? Alltså vilka aspekter ser du till när du väljer bok? 
(exempel om det behövs: illustrationer, val av författare, skönlitteratur/sakprosa…)  

Hur följer du upp högläsningen? (exempel om behövs: tester, uppgifter…)  

Finns det något du vill tillägga?  

Följdfrågor vid korta svar 
Väljer du illustrerade högläsningsböcker? Motivera gärna.  
 
Har du någon gång valt bok efter författare? I så fall, varför?  
 
Samtalar du om högläsningsboken före, under och/eller efter läsningen? Hur lägger du upp 
arbetet då?  
 
Hur gör du för att eleverna ska få tillfälle för tankar, diskussion eller frågor?  

Hur tror du att högläsningen kan påverka elevernas ordförråd?   
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