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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 5 har om lärarens och 

sin egen högläsning i skolan, det vill säga hur de uppfattar högläsning och de villkor som 

omger högläsningsaktiviteten samt vad de lär sig.  

I studien medverkade tolv elever från två olika skolor, där sex elever från varje klass 

intervjuades, tre flickor och tre pojkar.  

Studiens resultat visar att elever har olika uppfattningar om lärarens och sin egen 

högläsning i skolan. Många tycker att högläsning är roligt, men det är även förknippat med en 

oro för att läsa fel inför klasskamraterna. Eleverna i studien säger att de känner en nervositet i 

samband med högläsningen, vilken kan vara beroende av de villkor som omger 

högläsningstillfället, till exempel gruppen, texten och vanan de har av att själva läsa högt. 

Flera uttrycker att de inte lär sig något av att läsa högt utöver att bli bättre högläsare, men kan 

däremot berätta vad de tycker att de lär sig genom att lyssna till lärarens högläsning. Eleverna 

uppfattar läraren som en modell, samt att denna ger dem stöttning i deras eget läsande och 

lärande.  

 

 

Nyckelord: årskurs 5, elevers uppfattningar, lärarens högläsning, elevers högläsning, 

sociokulturellt perspektiv på lärande, stöttning, modell, lärande, högläsningens villkor  
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Inledning 

 

Vi minns båda den där magiska stunden när alla elever satt tysta och som förtrollade av 

lärarens högläsning. Man kunde sitta på kuddar i en ring på golvet eller ha nedsläckt med 

endast levande ljus som belysning, samtidigt som man fördes in i en annan värld där vad som 

helst kunde hända. Det var ett avbrott från skolans traditionella undervisning där vi alla fick 

dela denna upplevelse tillsammans.  

En annan aspekt av högläsning är den där eleverna själva får läsa högt. Sandra minns 

tydligt när läraren bad eleverna att läsa högt inför klassen. Hon satt och väntade på sin tur 

medan hjärtat dunkade hårt i bröstet. Skräcken över att läsa för fort, för tyst eller läsa fel 

gjorde att hon fruktade dessa stunder. När det väl blev hennes tur hakade hon upp sig på 

orden, stammade fram andra och kände samtidigt hur ansiktet hettade till och blev rödare för 

varje sekund som gick. Nervositeten inför högläsningen gjorde att hennes värsta farhågor 

besannades och hela hennes insats blev ett fiasko. Detta resulterade i plågsamma minnen och 

en ännu värre rädsla nästa gång hon ombads att läsa högt inför klassen. 

Gabrielle har inte så många minnen från högläsningsstunder i grundskolan, men hon tyckte 

att det var roligt då. Från gymnasietiden däremot kommer hon ihåg att högläsning förekom, 

men att det inte var något speciellt. Det var varken jobbigt eller särskilt kul. Det var någonting 

som alla i klassen var tvungna att göra.  

Från dessa två helt olika historier uppkom vårt intresse för hur elever egentligen uppfattar 

högläsning i skolan och vad de tycker är betydelsefullt för aktiviteten.  

När vi gick i skolan förstod inte någon av oss varför vi läste högt. Nu i efterhand kan vi 

förstå att läraren förmodligen hade tänkt ut ett syfte med detta, men det var svårt att förstå då. 

Som en följd av detta väcktes tanken kring om elever tycker att de lär sig något genom att läsa 

högt själva samt lyssna på lärarens högläsning i skolan.  

Studien har genomförts i form av två delstudier. Författarna genomförde sex intervjuer var 

på varsin skola, Asterixskolan och Obelixskolan. Denna uppdelning bidrar till två delstudier 

eftersom de båda klasserna har olika traditioner av högläsning.  

Vi bearbetade våra respektive data var för sig, vilket innebar två självständiga resultat- och 

analysdelar. Dessa jämfördes sedan med varandra. Sandra ansvarade för delstudien av 

Obelixskolan och Gabrielle för delstudien av Asterixskolan.   
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Bakgrund 

 

I ett samhälle där föräldrar får allt mindre tid till att läsa högt för sina barn och där 

undersökningar visar att högläsning i hemmen har minskat sedan 2003 riskerar de som inte 

möter litteratur tidigt i livet att få ett begränsat ordförråd (Lindkvist, 2012). Med dessa fakta i 

åtanke så blir skolans roll desto viktigare då den kan vara det enda ställe där barnen får 

kontakt med litteratur och får chans att ta del av de positiva effekterna som högläsning kan 

bidra med. 

 Högläsning kan utveckla elevernas ordförråd och deras känsla för hur ord, språket och 

texter är uppbyggda, samt ge en förebild för hur man kan läsa högt på ett sätt som ger 

berättelsen liv (Lundberg, 2012). Dominković, Eriksson och Fellenius (2006, s. 141) visar 

dock att åsikterna om den positiva verkan som lärares och pedagogers högläsning ger inte är 

delade av alla, trots att majoriteten av forskningen pekar på detta. Kritikerna menar att det 

finns en risk att högläsning endast gör elever passiva.  

Lindö (2005, s. 55) menar att det krävs en hel del av en bra högläsare. Det är inte lika lätt 

att läsa högt som att läsa tyst. Lindö rekommenderar att man tränar på att läsa texter högt. 

Många elever tycker det är jobbigt att läsa högt inför andra i skolan. En anledning till detta är, 

enligt Goering & Baker (2010, s. 69-71), att läsaren är för medveten om att kamraterna 

lyssnar.  

Kursplanen i svenska (Skolverket, Lgr 11, 2011, s. 222-238) uttrycker inte att eleverna ska 

kunna läsa högt och det är inte heller ett mål som de förväntas uppnå. Däremot så anser vi att 

högläsning kan användas som ett redskap för att nå flera av kursplanens uppsatta mål i 

svenska. Elever ska lära sig hur omgivningen tolkar yttranden och ord beroende på tonfallet 

och ordens nyanser (a.a., s. 224). Vi menar att detta är kunskaper som elever kan tillägna sig 

genom att ha en omgivning att läsa högt för och därmed prova hur olika tonfall och nyanser 

mottas av denna. Ett ytterligare kunskapskrav är att eleverna ska kunna läsa med flyt och 

anpassa språket på olika sätt (a.a., s. 227). Vi tror dock att risken finns att lärare främst 

använder elevers högläsning som ett bedömningsverktyg för att kontrollera om de kan läsa 

med flyt eller inte, istället för att använda högläsning som ett pedagogiskt verktyg för att bidra 

till elevernas läsutveckling.   

Syftet med denna uppsats är att belysa årskurs 5- elevers uppfattningar om sin egen och 

lärarens högläsning i skolan, i form av deras personliga uppfattningar om 

högläsningsaktiviteter och de kunskaper de anser att de tillägnar sig genom dessa. 
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Litteraturöversikt 

 

I denna litteraturöversikt kommer vi att presentera tidigare forskning om lärares och elevers 

högläsning i skolan, samt inom vilket teoretiskt perspektiv vår studie kommer att genomföras.  

 

Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt behandlas forskning om lärarens högläsning respektive elevens egen 

högläsning. Inom perspektivet lärarens högläsning presenteras forskning om lärarens och 

andra vuxnas högläsning för barn och vilken kunskap det kan bidra med. Inom det andra 

perspektivet, som är elevens högläsning, presenteras forskning som behandlar elevers lärande 

av och uppfattningar kring högläsning.  

Under Högläsningens villkor i klassrummet kommer en redogörelse för vilka aspekter som 

ingår i begreppet, så som det kommer att användas i denna studie. 

 

Lärares högläsning för elever 

 

Fasts (2007) avhandling syftar till att upptäcka i vilka sociala och kulturella sammanhang som 

barn blir bekanta med textorienterade aktiviteter (a.a., s. 16). I hennes undersökning har sju 

barn och deras familjer, som kommer från olika bakgrunder, medverkat. Barnen var vid 

studiens början fyra år gamla (a.a., s. 18). Fast samlade under tre års tid in material genom 

observationer, intervjuer och informella samtal från de miljöer barnen vistas i (a.a., s. 44-45). 

Hon fokuserar sin studie på termen literacy som ses som en läs- och skrivförmåga som 

utvecklas i samspel med andra (a.a., s. 31). Hon kommer fram till att vuxnas högläsning för 

barn är en viktig del i literacyutvecklingen (a.a., s. 85-86). Högläsning är, enligt Fast, ett lätt 

identifierbart literacy event, som innebär en praktik där läsande eller skrivande utövas. I och 

med högläsning kan barn lära sig nya saker som de tidigare inte kunnat och kan fråga läsaren 

om innehållet i texten. Kunskaper om språket kan tillkomma genom att barnen får höra hur 

meningar byggs upp och efterföljs av varandra och hur en berättelse är uppbyggd. Skriftliga 

formuleringar skiljer sig från hur man talar och det kan barnen ta del av. Genom att bli lästa 

för vänjs de även in i läsandet, vilket förhoppningsvis skapar en bra attityd till läsning (Fast, 

2008, s. 90-91).  
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Enligt Ariail och Albright (2006) har forskning visat på en mängd fördelar med högläsning 

för små barn, där språket och barnens läsförmåga utvecklas. Den forskning som finns om 

högläsning för äldre elever visar även den på hur eleverna påverkas på ett positivt sätt. Bland 

fördelarna är att eleverna får en annan tillgänglighet till olika slags texter och att de kan bli 

motiverade, engagerade, samt utveckla positiva attityder mot läsning. De kan även tillägna sig 

innehållet i texten, men också kunskaper om hur man kan läsa en text med flyt. Det har även 

visats på att högläsning är bra för de som inte kan läsa så bra själva, eftersom det är en form 

av scaffolding, det vill säga stöttning från läraren, då eleven kan förstå en text bättre om 

läraren gör den mer förståbar och intressant (a.a., s. 69). Trots dokumenterade effekter av 

högläsning för barn i årskurserna 4-6 har tidigare forskning visat på att högläsning i dessa 

årskurser är ovanlig i amerikanska skolor. Ariail och Albright genomförde därför en studie på 

476 lärare i Texas, USA, då de gav ut enkäter med frågor om lärarnas högläsning för sina 

elever. De fann att många mellan- och högstadielärare läste högt för sina elever, men att 

många definierade högläsning som att läsa instruktioner och stycken ur skolböcker (a.a., s. 

71). Den främsta anledningen till varför lärare valde att läsa högt var för att främja litteratur 

(a.a., s. 77) och de som inte läste högt för sina elever menade att högläsning inte passade i 

ämnet han eller hon undervisade i (a.a., s. 79).  

Chambers (1998) medverkade under en tid i en grupp av lärare som ville förbättra sitt 

arbete med att göra barn till goda läsare. Under sina diskussioner kom de fram till samtalets 

betydelse för förståelsen under läsning. Från denna utgångspunkt växte Chambers studie fram 

genom att han tog del av andra lärares erfarenheter av hur de använde textsamtalet i sina 

klasser, från förskola till universitet (a.a., s. 11). I sin studie har Chambers, förutom att pratat 

med lärare, även observerat och spelat in textsamtal med elever från olika årskurser och 

skolor (a.a., s. 121). Chambers menar att lärares högläsning är en form av vuxenstöd och att 

denna fungerar som stöttning för eleverna i flera aspekter som i valet av bok och om det sker 

boksamtal kring det lästa (a.a., s. 13). 

 

Elevers lärande genom egen högläsning 

 

En brittisk studie gjord på 51 stycken fjärde- och femteklasselever och 73 elever från tionde 

till tolfte årskursen syftar till att undersöka elevers förståelse vid högläsning. Eleverna i 

studien fick vid två tillfällen läsa ett textstycke, först ett tyst och sedan ett högt, och därefter 

svara på flervalsfrågor för att forskarna skulle komma åt deras förståelse av texten (Hale m. 
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fl., 2007, s. 9-23). Studiens resultat visar att elevernas förståelse var bättre då de läste högt 

och att de hade fler rätt svar på frågorna om förståelse. I studien hänvisas till tidigare 

forskning som visar att det är just svaga läsare som har mycket att vinna på högläsning genom 

att de då hör sig själva läsa. Dock har det visat sig att medelgoda läsare får bättre resultat på 

förståelsetest då de läser tyst och för de som är mycket goda läsare är resultaten ofta 

oberoende av om de läst tyst eller högt (a.a., 2007, s. 9-11). I motsats till Hale med fleras 

resultat hänvisas även till forskning som menar att läsförståelsen blir sämre då barnen läser 

högt, eftersom eleverna då inte bara får fokusera på förståelse och tolkning av texten utan 

också på uttal, intonation och betoning av ord (a.a., 2007, s. 9-11). 

I en studie av Prior med flera (2011) undersöks förståelsen hos elever efter tyst läsning 

respektive högläsning i grundskolan. Undersökningen gick till så att 173 elever i årskurs 1-7 

läste två åldersanpassade textstycken var. De läste ett stycke högt och ett tyst och fick sedan 

svara på förståelsefrågor. Huruvida förståelsen var bäst vid tyst läsning eller vid högläsning 

varierade mellan årskurserna. Högläsning var den främsta vägen till förståelse för eleverna i 

årskurs 1-5, medan båda varianterna fungerade lika bra för sjätteklassare. I årskurs sju hade 

dock den tysta läsningen tagit över och gav eleverna en bättre förståelse (a.a., s. 183). 

Elevernas egen högläsning fungerar, enligt Prior med flera, i tidiga årskurser som ett 

värdefullt redskap, där de lär sig att avkoda ord och att få ut mening av texten. Läraren kan 

övervaka elevernas framsteg och ge eleverna återkopplingar på deras läsning. I skolan 

påbörjas en övergång från att eleverna får lyssna på andras högläsning och läsa högt själva till 

att läsa tyst (a.a., s. 183).  

Goering och Baker (2010) har utfört en studie på en amerikansk high school. Deras syfte 

var att ta reda på hur en viss form av högläsningsträning för eleverna påverkade deras läsflyt 

och läsförståelse, samt hur den sociala kontexten i skolan påverkade dem (a.a., s. 64). 

Högläsningsträningen gick till så att eleverna fokuserade på en genre i taget och under 

lektionerna övade på att läsa högt. Det började med att eleverna fick repetera en text i par 

innan högläsningen gick vidare till större grupper och till slut fick de läsa högt inför hela 

klassen (a.a., s. 66). Tester gjordes på 17 elever före och efter denna träning och de visade på 

att både läsförståelse och läsflyt hade förbättrats (a.a., s. 68). Det finns alltså delade meningar 

bland elever om högläsning faktiskt förbättrar förståelsen.  
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Elevers uppfattningar kring högläsningssituationer 

 

Goering och Baker (2010) genomförde i sin studie även intervjuer med fem elever för att få ta 

del av deras uppfattningar om den sociala kontextens påverkan på högläsningstillfället (a.a., s. 

64). Många elever tyckte att deras egen högläsning inför en grupp var en extremt jobbig 

situation. Eleverna uttryckte att det var jobbigt att läsa högt inför en stor grupp där det fanns 

fler som de inte kände och att de vid högläsning upplevde symptom som rött ansikte, 

stamning och för snabb läsning. De var för medvetna om klasskamraterna och deras åsikter 

om deras läsning så de försökte läsa snabbt för att inte kamraterna skulle se dem som 

långsamma läsare. Detta resulterade i att de läste för snabbt och snubblade på vissa ord och 

stammade fram andra. Dessa misstag ledde till fler och de läste sämre än vad de normalt 

gjorde i andra situationer (a.a., s. 69-71). Detta medförde att eleverna upplevde att de goda 

kamraterna gav dem medlidande blickar och att de sämre kamraterna hånlog åt deras 

misslyckande (a.a., s. 61).  

Rennie (2003) har i sin studie, inom ramen för det sociokulturella perspektivet, samlat in 

en mängd material för att undersöka högläsning, bland annat hur mycket eleverna får öva på 

att läsa högt, hur undervisningen ser ut och lärandet av läsning i grundskolan (a.a., s. iii). Hon 

utförde observationer, samt använde sig av enkäter och intervjuer med både lärare och elever i 

årskurs 3, 4-5 och 7 på två olika skolor (a.a., s. 72, 205, 246). Hon kommer i sin studie fram 

till att många högläsningsaktiviteter varken är effektiva för läsundervisning eller för att 

bedöma elevers läsning (a.a., s. iii). Majoriteten av eleverna i undersökningen föredrog tyst 

läsning framför högläsning eftersom det var lättare och snabbare. De tyckte även att de hade 

mer tid till att fundera över betydelsen av svåra ord, samt att de förstod texten bättre vid tyst 

läsning. De ville inte göra misstag inför kamraterna och högläsning ökade den risken eftersom 

elevernas nervositet påverkade dem på ett negativt sätt och fick dem att läsa fel (a.a., s. 190-

195). Vissa elever sade att det var lättare att läsa uttrycksfullt när de läste tyst för att de kunde 

föreställa sig vad som hände i historien och ge karaktärerna olika röster i sina huvuden (a.a., s. 

335-336).  

 

  



10 

 

Högläsningens villkor i klassrummet  

 

I tidigare forskning har tre teman identifierats som betydande för högläsningsaktiviteten. 

Dessa tre teman benämns i vår studie som högläsningens villkor. Dock så kan fler faktorer 

finnas som påverkar elevernas uppfattningar om ett högläsningstillfälle, men i denna studie så 

fokuserar vi på gruppen man läser högt för, den vana elever har av högläsning och texten man 

läser högt från.   

Goering och Baker (2010, s. 71) undersökte i sin studie vikten av den sociala kontexten i 

högläsningssituationer. Genom intervjuer med eleverna kom de fram till att gruppen var en 

viktig faktor för högläsningen. Många uttryckte att de kände press och blev stressade av att 

klasskamraterna lyssnade på dem när de läste högt. Gruppens bemötande spelade stor roll 

(a.a., s. 72) och även gruppstorleken, då eleverna menade att det inte var lika skrämmande att 

läsa högt i en liten grupp som i en stor (a.a., s. 69). Även eleverna i Rennies (2003) studie 

menade att de inte tyckte om att läsa högt för en grupp av kamrater eftersom det var 

obehagligt. De var nervösa för att läsa högt vilket gjorde uppgiften svårare. Eleverna uttryckte 

att nervositeten ledde till att de gjorde misstag i läsningen (a.a., s. 193-195).  

Gruppen påverkade alltså elevernas uppfattningar av högläsningen. Vår slutsats av detta är 

att gruppen är ett betydelsefullt villkor för hur högläsningssituationen utspelar sig och 

uppfattas av eleverna.  

 En ytterligare faktor som Goering och Baker (2010) kom fram till som betydelsefull för 

högläsning var hur mycket vana och övning eleverna hade av att läsa högt. Deras studie gick 

ut på att se hur eleverna utvecklade sin högläsningsförmåga i och med att de deltog i 

högläsningsträning, där de fick öva på att läsa texter högt genre för genre och repetera detta, 

samtidigt som antalet personer eleverna läste för hela tiden ökade (a.a., s. 66). Något som var 

gemensamt för eleverna var att ingen av dem läste utanför skolan. Ju mer vana och övning 

eleverna fick av att läsa olika slags texter högt desto säkrare uttryckte de att de blev (a.a., s. 

69). I Rennies studie (2003) menade de intervjuade lärarna att deltagande i 

högläsningsaktiviteter var obligatoriskt, även för de elever som uttryckte obehag inför att läsa 

högt. De ansåg att det skulle bli lättare att läsa högt ju mer övning eleverna fick (a.a., s. 349).   

På grund av Rennies och Goering & Bakers resultat så drar vi slutsatsen att vana av 

högläsning är ett meningsfullt villkor för elevernas upplevelser av sin egen högläsning.  

Studien av George Benjamin och Schwanenflugel (2010) syftar till att undersöka den 

påverkan textens svårighetsgrad har på elevernas läsflyt. De utförde tester på 90 stycken 

årskurs 2- elever för att undersöka deras läsflyt, hur effektivt de läste ord samt deras 
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läsförståelse. Eleverna fick läsa en lätt och en svår text och det visade sig att svårigheten på 

texten påverkade deras läsflyt, då de gjorde betydligt fler pauser när de läste den svårare 

texten (a.a., s. 392-394). I Goering och Bakers (2010) studie genomgår eleverna en 

högläsningsträning, då de får öva på att läsa texter i olika genres högt (a.a., s. 66).  

Detta tyder, enligt oss, på textens betydelse för högläsningen. Texter kan se mycket olika 

ut och vara av varierande svårighetsgrad, vilket kan påverka elevernas högläsningsförmåga 

och därmed deras uppfattningar av hur det är att läsa en specifik text högt. Detta är något, som 

vi anser, eleverna bör bli bekanta med.   

I vår studie har dessa tre faktorer identifieras som högläsningens villkor: gruppen man 

läser högt för, vanan man har av att lyssna till högläsning och läsa högt själv, samt texten som 

man läser. 

 

Analys av tidigare forskning 

 

Det vi upplever saknas i den tidigare forskning vi tagit del av om högläsning är elevers 

uppfattningar om textens betydelse för högläsningstillfället. Även forskning om lärarens roll i 

elevers lärande under egen högläsning saknas, samt hur eleverna ser på lärandet högläsningen 

bidrar med. Vår studie syftar därför till att undersöka elevers uppfattningar om bland annat 

lärande och högläsningens villkor.  

 

Teoretiska perspektiv 

 

I synen på högläsningsaktiviteter utgår den här studien från vissa teoretiska antaganden som 

stämmer överens med ett sociokulturellt perspektiv på lärande, i termer av hur kunskap 

förmedlas genom en social process. Högläsning ses som en aktivitet där lärande sker i ett 

sammanhang och i samspel med andra och eleverna kan genom stöttning av lärare och 

kamrater utvecklas vidare.   

I vår studie ses högläsning som en aktivitet där aktörerna lär sig av varandra i den sociala 

kontexten. Vi tolkar elevernas svar med hjälp av centrala begrepp och idéer inom det 

sociokulturella perspektivet, bland annat stöttning och modell.  
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Det sociokulturella perspektivet 

 

Vygotskij (1896-1934) ses som en av förgrundsgestalterna i det perspektiv som med tiden 

kommit att benämnas ett sociokulturellt perspektiv. Lindqvist (red., 1999) har samlat flera av 

Vygotskijs texter rörande barns utveckling i boken Vygotskij och skolan. Av hans texter 

framkommer att barn kan göra större framsteg i den sociala kontexten än på egen hand. I en 

grupp kan barnet härma kamrater och vuxna och sedan utföra det specifika momentet själv 

med förståelse för vad den gör (a.a., s. 271-273). Det är den sociala strukturen där barn vistas 

som ligger till grund för ett barns reaktioner och tankar (a.a., s. 19). Barn lär sig genom 

samarbete då de lär av och med varandra för att ta sig vidare i utvecklingen (a.a., s. 271).  

Säljö (2005) menar att mänskliga tankar och handlingar är situerade i sociala sammanhang 

och att det är genom kommunikation som tankar och medel för tänkande förs vidare (a.a., s. 

104-105). I ett sociokulturellt perspektiv tänker man på tänkande och lärande som något som 

äger rum mellan människor samtidigt som det äger rum inne i varje individ (a.a., s. 108). 

Vuxna och kamrater kan fungera som scaffolding, så kallad stöttning, för eleven. Dessa 

hjälper då eleven med att rikta sin uppmärksamhet på rätt moment för att komma vidare i sin 

utveckling (a.a., s. 123). En sorts stöttning kan vara att andra fungerar som modell för eleven i 

en viss uppgift. Ett exempel på detta är om läraren visar på hur en aktivitet utförs för att 

eleven sedan ska kunna imitera denne och göra samma sak på egen hand.  

Vygotskijs generella teori om utveckling och lärande kan användas för att beskriva och 

förklara även barnets talutveckling – och förmågan att läsa högt. Forskarna Prior med flera 

(2011, s. 185, 190) menar att läsning utvecklas från den sociala situationen, där mer kapabla 

läsare läser högt för barnet, till att barnet gör det själv, för att slutligen bemästra läsning fullt 

ut på egen hand. Elevens egen högläsning erbjuder stöttning eftersom hon eller han kan få 

stöd och hjälp av duktigare läsare i form av återkoppling. Ariail och Albright (2006) pekar på 

att lärarens högläsning kan fungera som stöttning för eleverna i förståelsen av texten, eftersom 

läraren kan göra den mer förståbar och intressant för dem (a.a., s. 69). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att belysa årskurs 5- elevers uppfattningar om sin egen och 

lärarens högläsning i skolan, dels med avseende på personliga upplevelser av att delta i dessa 

högläsningsaktiviteter och dels med avseende på elevernas uppfattningar om högläsningen 

som pedagogisk praktik. 

 

 

Frågeställningar  

 

1. Vilka uppfattningar har eleverna om sin egen och lärarens högläsning i klassrummet? 

 

2. Vilka uppfattningar har eleverna angående om de upplever något lärande i samband med 

sin egen och lärarens högläsning? 

 

3. Vilka uppfattningar har eleverna angående olika omständigheter kring högläsningen 

(högläsningens villkor) i klassrummet? 

 

4. Vilka likheter och skillnader synliggörs i elevernas uppfattningar om högläsning mellan två 

klasser på två olika skolor? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

 

Data har samlats in via halvstrukturerade intervjuer, vilket innebar att intervjuguiden delades 

in i huvudteman och underteman. Denna indelning valdes för att få en strukturerad men ändå 

anpassningsbar intervju. Temana var bestämda i förväg, vilket även vissa frågor var, eftersom 

vi ville ha något att luta oss mot under samtalen med eleverna (Danielsson, 2012).   

Intervjuer valdes på grund av att det verkade som den bästa metoden för att ta del av 

elevernas uppfattningar kring högläsning. Det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och 

fördjupa oss i deras uppfattningar.  

Två pilotstudier genomfördes i ett tidigare skede av arbetet för att testa intervjuguiden och 

hur frågorna mottogs av den intervjuade. Dessa två studier utfördes dock på äldre elever och 

var därför inte fullt tillförlitliga för denna studie. Trots det så var det givande eftersom det gav 

oss möjlighet att bearbeta intervjuguiden (intervjuguide, se bilaga 1).  

 

Urval 

 

Data samlades in från två klasser i årskurs 5 från två olika skolor i samma kommun. De båda 

klasserna har olika traditioner av högläsning. I den ena skolan förekommer det ofta, men inte i 

den andra. Skolorna valdes på grund av att vi har kontakter på respektive skola. Klasserna 

blev naturliga val då vi hade vistats i dem under längre perioder och därmed skapat en relation 

med eleverna. Detta gav en känsla av trygghet hos både intervjuaren och eleverna vid själva 

datainsamlingen.  

Ur varje klass intervjuades sex elever, tre flickor och tre pojkar. Detta urval gjordes för att 

få en jämn könsfördelning eftersom klasser ofta är uppdelade på detta sätt. Eleverna valdes 

sedan ut slumpmässigt, eftersom vi i studien inte hade någon specifik målgrupp utöver årskurs 

5- elever. Vi gjorde en avgränsning av datainsamlingen genom att endast genomföra tolv 

intervjuer.  

Obelixskolan är en stor skola med nästan 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. I 

årskurs 5 går Nelly, Rasmus, Anna, Max, Andrea och Noah. Det finns två årskurs 5 på skolan, 

men eleverna i studien går i samma klass på 24 elever och har samma lärare, Lukas. Alla 

förutom Nelly har vid tidpunkten för intervjuerna hunnit fylla elva år.   
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Asterixskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs sex. I varje årskurs, 

inklusive förskoleklassen, finns det två klasser. I årskurs fem finns det dock bara en klass på 

24 elever. Eleverna som deltagit i studien är alla elva år gamla. Fem av eleverna, Ivan, Niklas, 

Noel, Alma och Lisa har gått på Asterixskolan hela sin skolgång medan Ellen bara har gått i 

klassen sedan början på höstterminen.  

 

Material 

 

Vi genomförde sex intervjuer per skola. Detta resulterade i tolv inspelade samtal, där 

samtalslängden varierade mellan 15-30 minuter per intervju, beroende på hur mycket eleverna 

hade att säga vid tillfället.  

 

Genomförande 

 

Vi började med att söka tillstånd hos elevernas föräldrar om deras barn fick medverka i 

studien. Av de elever som fick och ville intervjuas lottades tre flickor och tre pojkar ut från 

varje klass.  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med ansvarig klasslärare. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum för att minska störningar från omgivningen. Eleverna 

intervjuades en och en och samtalet spelades samtidigt in för att underlätta både intervju och 

databearbetning. Vi kunde då fokusera på samtalet med eleverna, samtidigt som data blev mer 

omfattande till analysen. Alla intervjuer genomfördes under en och samma dag, vilket gav 

eleverna begränsade möjligheter att diskutera intervjuns upplägg och frågor med varandra. 

Detta kan ha medfört att eleverna gav mer spontana svar på frågorna, eftersom de inte var 

förberedda på dem.     

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Våra tolv inspelade intervjuer lyssnades först igenom för att sedan sammanfattas i referat. 

Därefter transkriberades de mest intressanta och, för frågeställningarna, relevanta delarna 

(transkriberingskonventioner, se bilaga 2). 
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Vår analysmetod är en innehållsanalys, där innehållet i intervjuerna strukturerades i olika 

teman, som förutom elevernas svar även baserades på frågeställningarna. Flera teman ryms 

inom ramen för en frågeställning. Under respektive tema har referaten av elevernas svar förts 

in för att lättare få en översikt över likheter och skillnader i elevernas beskrivningar av sina 

erfarenheter. Denna översikt har sedan legat till grund för våra respektive resultat och 

analyser. 

I analyserna har analysverktygen stöttning och modell använts, men även högläsningens 

villkor, eftersom tidigare forskning har visat att dessa faktorer, eller teman, som vi betraktar 

som högläsningens villkor, är centrala för olika aspekter av högläsningsaktiviteter. 

Analysverktygen är baserade på tidigare forskningsstudier och har varit redskap för att 

analysera elevernas uppfattningar om sitt lärande av högläsning, samt vilken roll gruppen, 

texten och vanan av högläsning spelar för elevernas uppfattningar om högläsningsaktiviteten.    

 

Etiska aspekter 

 

I enlighet med informationskravet i Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning så skickade vi ut ett brev med information om 

studien till barnen och deras föräldrar. I brevet kunde de läsa om studiens syfte, samt vad 

elevintervjuerna skulle användas till. I enlighet med samtyckeskravet fungerade även brevet 

som ett sätt att be föräldrarna om tillåtelse till barnens medverkan. Eftersom eleverna var 

under 15 år så var det upp till föräldrarna att bestämma om de fick delta. I brevet bifogades en 

svarstalong som föräldrarna fick kryssa i, skriva under och skicka tillbaka till oss. I studien så 

har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet, eftersom vi har ändrat alla namn som 

förekommer i arbetet, för att skydda de medverkades identiteter. För att ta fasta på 

nyttjandekravet så kommer informationen som samlats in under studiens gång endast att 

användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

Reflektion över metoden 

 

Intervju är en ofta använd metod för att komma åt personers uppfattningar om något, men 

risken finns alltid att den intervjuade ger de svar som denna tror att forskaren vill ha. Vad 

gäller känsligare frågor är det svårt att veta hur mycket den intervjuade är villig att dela med 

sig av. Vi upplevde dock att eleverna gjorde sitt bästa för att svara ärligt på våra frågor.   
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Vi har båda, under längre perioder, vistats i de klasser som eleverna går i. Detta kan ha 

påverkat oss då vi har bakgrundskunskaper om klasserna, vilket kan ha lett till att vi inte 

ställde lika många följdfrågor som vi kanske skulle ha gjort till elever som vi inte kände.  

Eftersom vi känner eleverna i rollen som lärare så var vi noga med att poängtera att det inte 

fanns några rätt eller fel svar och att vi inte heller skulle dela med oss av deras svar till någon 

annan på skolan. Självklart kan vår etablerade relation ha påverkat dem i deras svar i alla fall.    

Genomförandet av intervjuerna fortlöpte dock utan problem och vi kände att våra 

frågeställningar besvarades. 

Validiteten i denna studie är god. Våra data svarar på syfte och frågeställningar. 

Forskningsobjektet i studien är årskurs 5- elevers uppfattningar om högläsning och detta har 

belysts i vår undersökning, genom att vi har ställt frågor till eleverna om dessa aspekter av 

högläsning. Samtidigt har vi endast intervjuat 12 elever, vilket inte är ett så stort underlag. Det 

är därmed inte möjligt att utifrån detta generalisera angående hur exempelvis olika grupper av 

elever skulle besvara de ställda frågorna. Studien har likväl en god reliabilitet då intervjuerna 

genomfördes med en välgjord struktur med teman och underteman, men även för att vi i 

analyserna har presenterat flera relevanta exempel ur intervjuerna. 
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Resultat och analys 

 

I arbetet med intervjusvaren har vi identifierat ett antal centrala teman, som ligger till grund 

för hur de båda delstudierna är disponerade. Det första temat i båda delstudierna behandlar 

hur eleverna uppfattar lärarens högläsning. Därefter följer en redogörelse och analys av 

elevers uppfattningar om sin egen högläsning samt deras lärande av denna. Slutligen 

redovisas och analyseras elevers uppfattningar om högläsningens villkor. 

På Obelixskolan förkommer högläsning relativt ofta i undervisningen, medan högläsning 

på Asterixskolan är betydligt mer sällsynt, vilket var något vi var medvetna om innan studiens 

genomförande då vi vistats i klasserna under längre tid.      

 

Delstudie 1 – Obelixskolan 

 

Elevers uppfattningar om lärarens högläsning   

 

Eleverna på Obelixskolan är överens om att deras lärare, både Lukas och tidigare lärare, alltid 

har läst högt för dem. Lukas brukar läsa för dem några gånger i veckan, men det är varierande 

och kan i vissa perioder förkomma oftare än i andra. Samtliga elever tycker om när deras 

lärare läser högt för dem. Han läser skönlitterära texter och har en bok som han läser ur. Max 

är den enda av eleverna som uttrycker en negativ sida med sin lärares högläsning när han 

säger att det kan bli långtråkigt ibland. Han tycker trots det, i likhet med sina klasskamrater, 

att Lukas är en bra högläsare. Rasmus tycker att Lukas läser högt och tydligt, vilket är något 

som alla elever tycker kännetecknar en god högläsare. Andrea och Noah menar att läraren 

läser bra högt, eftersom han kan uttrycka sin röst på flera sätt, som att ge karaktärerna i 

berättelsen olika sätt att prata på.  

Alla elever anser att de kan använda sin lärares högläsning för att förbättra sin egen. 

Samtliga elever kan även berätta vad de tycker att de lär sig av sin lärares högläsning. Medan 

Nelly uttrycker att hon kan höra hur Lukas läser för att sedan använda det själv, menar Anna, 

Andrea, Max och Rasmus att de lär sig nya ord, både hur de uttalas och vad de betyder. I 

sekvens (1) formulerar Rasmus en specifik sak som man kan lära sig när läraren läser högt: 

 

Sekvens 1. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Rasmus (11 år) 

Sandra:  Tycker du att du lär dej något av att Lukas (läraren) läser högt? 
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Rasmus:  Ja man kan ju lära sej nya ord om man… ja om de är nåt ord som man inte 

förstår där. 

Sandra: Hur gör du då? Frågar du honom vad det ordet betyder? 

Rasmus:  Neeej… han brukar säga ”vet ni vad de här ordet betyder” eller nåt sånt.  

 

Rasmus menar att han kan lära sig nya ord, oftast på lärarens initiativ. Max och Noah tycker 

däremot att de lär sig innehållet i texten genom att lyssna på när Lukas läser, något som även 

Andrea uttrycker i sekvens (2): 

 

Sekvens 2. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Andrea (11 år) 

Sandra: När din lärare läser högt, tycker du att du lär dej nåt av de? 

Andrea: Mm… ah, kanske lite. Det beror på vad de är för bok, eller om de är nån 

speciell bok om fakta eller nåt sånt. 

Sandra: Lär du dej då faktan som han läser om då? 

Andrea: Ah! 

 

Andrea menar alltså att hon kan lära sig informationen som finns i texten om det är en 

faktatext. Max och Noah menar att de ibland även kan prata om det de har läst tillsammans i 

klassen, särskilt om de ska använda informationen till något.  

Eleverna på Obelixskolan ansåg alla att de kunde lära sig något av sin lärares högläsning 

och att de själva kunde använda sig av hans sätt att läsa. Detta var ett uttalande som 

förstärktes genom att de faktiskt kunde berätta vad det var som läraren gjorde bra när han 

läste högt. Det visade på att eleverna hade funderat och reflekterat över lärarens sätt att läsa. 

Samtal kunde ibland ske om de skulle använda informationen i texten till något. Detta kan ses 

som ett sätt för klassen att bearbeta texten tillsammans och tillägna sig kunskapen i den med 

hjälp av varandra. Hälften av eleverna menade även att de lär sig innehållet i den text som 

läraren läser högt. Om det är en faktatext så kan de ta till sig informationen som står i den.  

Utifrån elevernas redogörelser av högläsningsaktiviteten kan lärarens högläsning, enligt det 

sociokulturella synsättet på lärande och utveckling, ses som stöttning. Genom att läraren, som 

duktig högläsare, visar eleverna hur man kan läsa högt på ett bra sätt stöttar han eleverna i 

deras egen läsning. De kan höra hur han gör för att sedan anamma det själva. Det faktum att 

eleverna kan peka ut vad det är som läraren gör bra när han läser högt och sedan tänka på det 

själva tyder på att de ser läraren som en modell för sin egen högläsning. Läraren sätt att läsa 

högt fungerar även som stöttning i det avseende att han hjälper eleverna med svåra ord. 

Eleverna får då ordkunskap som gör att de förhoppningsvis kan bearbeta liknande texter på 
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egen hand. Läraren stöttar även deras kunskapstillägnande genom att läsa texten för dem. Det 

är inte säkert att alla elever, särskilt de som är svaga i läsningen, skulle ha förstått lika mycket 

av informationen i texten om de hade läst den själva. I enlighet med elevernas uttalanden kan 

lärarens högläsning ses som ett tydligt exempel på stöttning för eleverna i flera olika 

avseenden där eleverna stöttas i sin egen utveckling genom att lyssna på när läraren läser 

högt.  

 

Elevers uppfattningar om sin egen högläsning  

 

De sex eleverna är överens om att de läser högt i skolan. De har dock olika uppfattningar om 

hur ofta detta förekommer, men medger att det är något som sker i flera olika ämnen. De läser 

högt i NO, matematik, svenska och engelska.  

Hälften av eleverna tycker att det är kul att läsa högt, men medan Nelly tycker att det är lite 

pinsamt att läsa fel så bryr sig varken Max eller Noah om eventuella felläsningar inför 

klassen. De tycker alla tre att de är goda högläsare. Resten av eleverna är inte så förtjusta i de 

situationer då de ombeds att läsa inför gruppen. Rasmus, Anna och Andrea tycker alla att det 

är pinsamt att läsa högt. Detta uttrycker Andrea i sekvens (3): 

 

Sekvens 3. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Andrea (11 år) 

Sandra:  När du ombeds att läsa högt i skolan, hur tycker du att de är? 

Andrea:  Eh. Lite pinsamt eller va man säger.   

 

Alla tre är osäkra på sin egen förmåga när det kommer till högläsning. De är oroliga för att 

läsa fel. I sekvens (4) kommenterar Andrea sin erfarenhet av sådana situationer:  

 

Sekvens 4. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Andrea (11 år) 

Sandra:  Tycker du att du är en bra högläsare? 

Andrea:  Nnn, sådär. 

Sandra:  Hur kommer det sej att du tycker bara sådär? 

Andrea:  Ibland så typ stannar ja när ja ska läsa ett ord.  

 

Andrea har svårt att se sig själv som en bra högläsare och kopplar detta till pauseringar i sitt 

läsande. Rasmus och Anna uttrycker sig på liknande sätt om sin egen högläsning. Rasmus 

säger att han är en ”mittemellanbra” högläsare, medan Anna är tveksam huruvida hon är en 
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bra högläsare eller inte. Hon menar att hon kan bli tillfälligt stum när hon inte vet vad ord 

betyder eller uttalas när hon läser högt. Hon påpekar att hon är så nervös att det påverkar 

hennes läsning, så att hon läser tyst och fel.  

Det finns i studien ett samband mellan hur eleverna uppfattade högläsning och hur de såg 

på sig själva som högläsare. Hälften av eleverna tyckte att de var duktiga på att läsa högt och 

det var även de som tyckte att det var roligt. Resten var osäkra på sin språkliga förmåga och 

tyckte att det var jobbigt och pinsamt att läsa högt. Vi har upptäckt sambandet att de elever 

som tyckte att högläsning var roligt också såg sig själva som bra högläsare, medan de elever 

som menade att det är pinsamt och jobbigt att läsa högt även var osäkra på sin 

högläsningsförmåga. Detta samband uttrycktes dock inte av eleverna själva utan är endast vår 

egen slutsats som följd av ett mönster vi identifierade i elevernas redogörelser. De elever som 

var osäkra på sin förmåga att läsa högt kopplade det till felläsningar. Erfarenheten av att läsa 

fel gjorde att de såg sig själva som sämre högläsare. Normen verkar vara att läsa med flyt och 

det är något som eleverna eftersträvar. Denna tolkning gör vi utifrån en gemensam nämnare, 

vilken är att eleverna verkar se sina felläsningar, pauser och sin tveksamhet inför vissa ord 

som tecken på att de inte är goda högläsare.  

Risken att läsa fel inför kamraterna är något som bekymrar majoriteten av eleverna, vilket 

är något som Anna beskriver i sekvens (5):  

 

Sekvens 5. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Anna (11 år) 

Sandra: Hur känner du när du läser högt? 

Anna: Man vill ju helst inte läsa fel… Asså, när man läser vill man ju läsa rätt eller 

ja vill och då brukar ja vara lite såhär nervös kanske, men ah. 

Sandra: Vem är du rädd att göra fel inför? 

Anna: Klasskamraterna typ. Eller nåra.  

 

Liksom Anna vill inte de andra eleverna göra bort sig inför klasskamraterna. Ingen verkar bry 

sig om läraren vid dessa tillfällen. Eleverna säger att det är mest nervöst i början av läsningen, 

men att det blir bättre eller går över helt under läsningens gång.  

Det är intressant att det är kamraterna som är det största orosmomentet när det kommer till 

elevernas högläsning. Det är trots allt läraren som hela tiden bedömer elevernas kunskaper 

och förmågor och ställer krav på dem. Detta var dock inte till något bekymmer för någon av 

eleverna i studien, utan de brydde sig bara om klasskamraternas reaktioner, vilket tyder på hur 

viktiga de sociala relationerna med jämnåriga är.  
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Elevers uppfattningar om lärande av egen högläsning 

 

De flesta intervjuade eleverna på Obelixskolan har svårt att uttrycka en anledning till varför 

de läser högt i skolan. Detta visar sig bland annat genom Max uttalande i sekvens (6): 

 

Sekvens 6. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Max (11 år) 

Sandra:  Varför tror du att din lärare ber er att läsa högt? 

Max:  För att vi ska lära oss nåt.  

Sandra:  Vad tror du att ni ska lära er? 

Max:  Eh… Ja vet inte.  

 

Medan Max och flera av de andra intervjuade eleverna inte förstår syftet med att läsa högt i 

skolan, har Andrea en idé om högläsningens nytta. Hon säger att det kan vara bra till det 

framtida arbetet ifall hon skulle behöva hålla ett föredrag.  

Alla intervjuade elever, utom Anna, tycker att de blir säkrare högläsare för varje gång de 

får läsa högt och att det är det som de lär sig i samband med sin egen högläsning. Det är inte 

lika jobbigt att läsa högt nu som när de var yngre eftersom de har fått läsa högt så pass 

mycket. Både Andrea och Rasmus, som tycker att högläsning är jobbigt, menar att det blir 

mindre pinsamt ju mer de utsätts för det, något som Rasmus kommenterar i sekvens (7): 

 

Sekvens 7. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Rasmus (11 år) 

Sandra: Tycker du att du lär dej något av att läsa högt för klassen? 

Rasmus: Mm, ja vet inte. Man kanske lär sej att det blir mindre pinsamt ibland eller så. 

Det kan ju va så.  

 

Liksom Rasmus uttrycker även Max att övning i högläsning har medfört att han har blivit 

mindre nervös och har idag inga problem med att läsa högt, men säger att det inte alltid har 

varit så lätt. Noah och Nelly menar att de blir bättre på att läsa högt ju oftare de får chansen att 

göra det. Anna är den enda som inte känner att det blir lättare att läsa högt, utan blir lika 

nervös vid varje tillfälle. Utöver att eleverna känner att de blir bättre och säkrare på att läsa 

högt har de flesta, förutom Nelly, svårt att identifiera några andra lärdomar. I sekvens (8) 

identifierar Nelly ytterligare kunskaper:    

 

Sekvens 8. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Nelly (10 år) 

Sandra: Tycker du att du lär dej något av att du läser högt inför klassen? 
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Nelly: Ja måste fundera lite grann… Men man lär sej väl om ja läser en saga till 

exempel så lär man sej ju inte, asså, man lär sej ju att de där lät bra och de där 

lät inte bra. De kan man ju lära sej men det är ändå svårt att lära sej av en 

saga om man säger så. Men om ja läser ur en faktabok så lär man ju sej det 

som står däri också och så kan man jämföra också att de där lät bra och de där 

lät inte bra.  

 

Nelly menar att hon, utöver att bli en bättre högläsare, även kan lära sig innehållet i den text 

hon läser högt.  

De intervjuade eleverna på Obelix tyckte att de blev säkrare på att just läsa högt och att det 

blev mindre pinsamt för varje gång. Utöver det förstod ingen, förutom möjligtvis Andrea och 

Nelly, varför de läste högt i skolan och vad de lärde sig. Majoriteten av eleverna verkade se 

sin egen högläsning som en aktivitet där det enda man gör är att läsa högt och som inte ger 

några ytterligare kunskaper.  

De flesta av de intervjuade eleverna har svårt att identifiera ett lärande med sin egen 

högläsning, utöver att de blir bättre på att just läsa högt, men de menar ändå att läraren kan 

hjälpa dem i läsutvecklingen. Hur mycket läraren hjälper eleverna i deras lärande under egen 

högläsning är de inte helt överens om. De är eniga om att de har fått information om hur en 

god högläsare gör och vad de ska tänka på när de läser högt, men de är splittrade i frågan om 

hur Lukas bemöter eventuella felläsningar och kommenterar deras läsande. Rasmus och Noah 

tycker inte att läraren kommenterar felläsningar, men Noah menar att om han har läst på ett 

bra sätt så kan Lukas berömma det. Anna och Max anser, tvärtemot sina kamrater, att läraren 

säger till om någon läser fel och då hjälper till. Max menar även att läraren brukar kunna 

berömma någon för en bra läsning, men brukar inte säga vad som var bra. Andrea och Nelly 

är eniga om att läraren brukar kommentera stora fel, men kan låta små passera. Enligt dem så 

ger Lukas även synpunkter på själva läsningen, vad som var bra och vad som skulle kunna 

förbättras. Nelly kommenterar detta i sekvens (9): 

 

Sekvens 9. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Nelly (10 år) 

Sandra:  Om någon läser fel i klassen, vad gör din lärare då? 

Nelly:  Han skulle… kanske säga att… eh, ”ja du, kan du läsa om de där, du gör lite 

fel” eller nåt sånt där, eller ”nej inte riktigt sådär” eller nånting sånt så att 

man ändå förstår, men inte på ett elakt sätt.  

Sandra:  Säger han va de va som inte gick så bra? 

Nelly:  Mm, ja eller om man inte förstår det själv, om man kanske hör oj de där vart 

inte bra så kanske han säger ”kan du läsa om de där” och då förstår man ju, 
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men om inte kan han kanske säga ”ja men de heter så och så”, så vet man de 

till nästa gång.  

Sandra: Men de är bara om ni läser fel ord som han kommenterar de eller är de om 

hur ni skulle kunna förbättra er läsning? 

Nelly:  Ja de brukar han också säga. Ibland är de såna som läser tyst och fort och då 

kan han säga att ”hörru kan du ta om de där, de låter, du måste prata högre 

och saktare”.  

 

Nelly ger tydliga exempel på hur läraren bemöter eleven som läser högt och visar på att han 

kommenterar deras läsning.  

Det var endast Rasmus som ansåg att läraren inte kommenterade deras högläsning på något 

sätt. Några av de andra eleverna ansåg att han rättade felläsningar och därmed bidrog med sin 

kunskap om ord och hur de uttalas. Andra menade att han kunde kommentera deras läsning. 

Eleverna uppfattade detta som en hjälp de fick av läraren och inte något som var jobbigt. De 

uttryckte alltså på ett indirekt sätt att de lär sig saker genom högläsning, med hjälp av deras 

lärare. 

I enlighet med det sociokulturella synsättet på lärande kan lärarens hjälp i elevernas egen 

högläsning även det ses som ett exempel på stöttning. Läraren stöttar eleverna i deras läsning 

och hjälper dem att förbättra sin förmåga genom att ge dem råd om hur de kan läsa på ett 

bättre sätt, men även hur vissa ord uttalas. 

Vad gäller textförståelsen säger Noah att han förstår en text bättre om han läser den högt. 

Han skiljer sig mot resten av eleverna som alla tycker att de förstår och lär sig det som står i 

texten bättre vid tyst läsning. De flesta hävdar dock att de både förstår texten och kommer 

ihåg vad den handlade om i efterhand även vid högläsning. De som skiljer sig från detta är 

Anna och Rasmus. I sekvens (10) berättar Rasmus om sin förståelse av texten vid högläsning: 

 

Sekvens 10. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Rasmus (11 år) 

Sandra:  När du läser ett stycke högt för klassen, förstår du då vad de är du läser? 

Rasmus:  Ja brukar inte komma ihåg va ja läser, ja bara följer med, ja bara läser texten. 

Sandra:  Så du kan inte återberätta texten efteråt? 

Rasmus:  Nej. Tror inte de. 

Sandra: Förstår du en text bäst om du läser den tyst eller högt? 

Rasmus:  Ja tror ja… Mer om ja läser tyst kanske.  

Sandra:  Hur kommer det sej? 

Rasmus:  Jo för då behöver man inte läsa för så många eller sådär, då behöver man bara 

komma ihåg de i huvet och läsa för sej själv. Inte koncentrera sej på nåt annat 

utan bara läsa.  
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Rasmus menar att hans förståelse av innehållet är bättre när han läser tyst då han inte behöver läsa 

inför andra och kan koncentrera sig på själva texten. Anna är osäker på hur bra hon förstår och 

kommer ihåg en text som hon har läst högt. Hon menar att det beror på hur nervös hon är när 

hon läser. Hon säger att hon vid högläsningen mest koncentrerar sig på att läsa texten rätt och 

inte tänker så mycket på innehållet, vilket gör att hon inte lär sig något av det som står.  

Detta antyder att elevers högläsning inte är den bästa vägen till att de ska lära sig 

faktakunskaper i en text. Om det är så att innehållet i texten ska användas till något, eller om 

det är viktigt att eleverna tillägnar sig det som står, är det inte säkert att alla elever minns eller 

förstår det som de har läst högt. Även de elever som menade att de både förstår och minns den 

text som de har läst högt hävdade att de förstår den bättre om de läser tyst.  

 

Elevers uppfattningar om högläsningens villkor  

 

Vi har genom studier av tidigare forskning identifierat tre villkor, eller teman, som omger 

högläsningsaktiviteten. Dessa har tydligt bekräftats av eleverna i deras svar och går således 

även att urskilja i den tematiska analysen. Villkoren, eller temana, är gruppen som eleverna 

läser högt inför, vanan de har av att lyssna till högläsning och läsa högt själva hemma och i 

skolan, samt texten som de läser högt.  

 

Gruppen 

Ett centralt tema, som vi har identifierat i den tidigare forskningen samt i elevernas eget sätt 

att beskriva högläsning och högläsningsaktiviteterna, är kamratgruppen, eftersom den tydligt 

påverkar hur eleverna upplever hur det är att läsa högt inför andra. Klassrumsklimatet och 

gruppens agerande vid högläsningsaktiviteter har inverkan på högläsaren.  

De flesta intervjuade elever på Obelixskolan oroar sig för att läsa fel inför en grupp med 

klasskamrater. Max, Noah, Anna och Andrea menar att klasskamraterna kan skratta när någon 

läser fel. Max bryr sig inte om detta och tycker inte att det påverkar honom, men Noah säger 

att det inte är så kul när det händer honom. Andrea tycker att skratten oftast är snälla, vilket 

enligt hennes definition innebär att även högläsaren skrattar. Anna är den som ser allvarligast 

på klasskamraternas reaktioner och uttrycker detta i sekvens (11):  

 

Sekvens 11. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Anna (11 år) 

Sandra:  Hur tycker du att klassrumsklimatet är i din klass? 
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Anna:  Asså de va bra igår när vi skulle berätta va vi gjort i helgen. Då va de såhär 

jättetyst och alla lyssna på den som hade ordet men ibland så brukar folk typ 

viska och sånt. Och de kan va nån som ibland skrattar när man läser. Asså de, 

de har ju inte hänt för mej men ja har hört att de har hänt för andra. Asså att 

nån har skrattat när nån annan har läst.  

Sandra:  Vad skrattar dom åt för nåt? 

Anna:  Dom brukar asså typ skratta och göra nåt roligt medans nån annan läser, asså 

typ göra nån rolig min eller nånting. 

Sandra:  Nu när du vet om att vissa gör så, tycker du att de påverkar dej sen när du ska 

läsa högt? 

Anna:  Ja, de blir lite jobbigare då.  

Sandra:  När någon läser fel… Hur gör klassen då då? 

Anna:  Asså de är faktiskt olika. Dom gör till exempel mot dom som dom inte är 

med så mycket så brukar dom typ skratta eller nånting, eller inte lyssna, men 

är de nån som är populär så gör dom typ inte de. 

 [---] 

Anna: Asså förut när ja läste så satt Petter liksom ah men här typ och ja satt där 

(visar placeringar med händerna) fast vi satt inte vid samma bord men då så 

vadhetere så läste ja fel och då så sa han liksom eller typ såhär viskade 

ganska högt vad de va, alltså va de skulle stå.  

 

Liksom Anna anser även Rasmus att några klasskompisar kan kommentera felläsningar och 

han tror att det påverkar honom att tycka att det är jobbigare att läsa högt, eftersom han vet 

hur vissa reagerar ifall han skulle läsa fel. Nelly tycker att det är pinsamt när hon läser fel 

inför klasskamraterna, men samtidigt är hon den enda av de sex eleverna som anser att 

gruppen inte reagerar på felläsningar, vilket hon uttrycker i sekvens (12): 

 

Sekvens 12. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Nelly (10 år) 

Sandra:  Är du rädd för att läsa fel? 

Nelly:  Nej. 

Sandra: Inte? 

Nelly:  Nej, de kan bara bli lite pinsamt men ja är inte rädd för att läsa fel. 

 [---] 

Sandra:  Om någon i klassen skulle läsa fel högt, hur skulle resten av klassen reagera 

då tror du? 

Nelly:  Pff… Ja… Dom skulle väl inte säga så mycket tror ja. Liksom eh asså ja tror 

inte att de skulle bli en sån stor grej av de.  
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Trots att Nelly var den enda av eleverna som inte tyckte att klasskamraterna reagerade på ett 

negativt sätt ifall någon läste fel tyckte hon att det var pinsamt att läsa fel inför kamraterna. 

Här kan påpekas att Nelly är en högpresterande elev, så en möjlig förklaring till detta är att 

det var felet i sig som var jobbigt och inte klassens reaktioner på det. Anna och Rasmus 

menade att klasskamraterna både skrattade åt och kommenterade felläsningar högt inför resten 

av kamraterna. Detta gjorde att de tyckte att det var ännu jobbigare och mer pinsamt att läsa 

högt. De var förmodligen hela tiden medvetna om vad som skulle hända ifall de råkade läsa 

fel, vilket kan ha gjort att de blev mer nervösa. ”Jag brukar inte läsa så högt då eller så bra för 

man, eller jag är så nervös och då brukar det bli fel och så”, uttrycker Anna. Som Anna sa så 

gör hennes nervositet att hon läser sämre än vad hon skulle göra annars. Hon läser tyst och fel, 

vilket gör att hon får just de kommentarer av klasskamraterna som hon är rädd för. Det är en 

ond cirkel för dessa elever, som är så oroliga för klasskamraternas kommentarer att deras 

nervositet över det gör att de läser fel och får höra kamraterna rätta dem eller skratta.  

Eleverna på Obelixskolan menar att klassens reaktioner påverkar deras känslor inför 

högläsningen, men Anna nämner också att det är högläsarens popularitet som bestämmer hur 

den bemöts när den läser högt. Anna och Rasmus är de enda eleverna som inte är helt 

bekväma med klassen. Anna säger att hon inte alltid har kompisar att vara med på rasterna, 

medan Rasmus menar att hans relationer till klasskamraterna är ”hyfsat bra” och att 

stämningen i klassen är ”sådär”, då kamraterna ibland stöttar och ibland inte.  

Anna var den enda som tog upp elevens popularitet som bas för hur denna bemöttes när 

hon eller han läste högt. Något som kan noteras är att det var Anna och Rasmus som var mest 

osäkra på sina kompisrelationer och att det var de som verkade ta mest illa vid sig av klass-

kamraternas reaktioner vid felläsningar. Max och Andrea, som båda hade många kompisar 

och tyckte att stämningen i klassen var bra, hävdade även de att klasskompisarna kunde 

skratta när någon läste fel. Medan Max inte brydde sig om det så sa Andrea att det var snälla 

skratt, alltså ingenting hon tog illa vid sig av. Det verkar här som att tryggheten eleverna 

känner med klasskamraterna påverkar hur de berörs av de andra elevernas kommenterar och 

skratt. De som tyckte att det var roligt och lätt att läsa högt uttryckte att det förmodligen inte 

skulle ha varit så ifall de hade gått i en klass där de inte trivdes och bemöttes på ett dåligt sätt 

av klasskamraterna. De som tyckte att högläsning var jobbigt ansåg att klasskamraternas 

reaktioner på felläsningar påverkade dem så att de tyckte att det var ännu jobbigare att läsa 

högt.  
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Eleverna uttrycker även att gruppstorleken påverkar dem. Högläsningen brukar oftast ske i 

helklass, menar eleverna. De flesta tycker att det är lättare att läsa högt inför en mindre grupp, 

vilket Noah uttrycker i sekvens (13): 

 

Sekvens 13. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Noah (11 år) 

Sandra: Tycker du att gruppstorleken påverkar dej något under högläsningen? 

Noah: Ja, de är lättare att läsa för färre.  

 

I likhet med Noahs svar så var de flesta överens om att det är lättare att läsa inför en mindre 

kamratgrupp. Alla elever uttrycker även att det är lättare att läsa för personer som de känner.  

Att eleverna känner åhörarna är förmodligen en sorts trygghet för dem. De vet hur de som 

lyssnar agerar under högläsningen och hur de bemöts av dem. Att fem av eleverna föredrog 

att läsa inför en mindre grupp var inget förvånande, eftersom det är färre personer som tittar 

på dem, lyssnar på dem och hör när de läser fel, något som några av eleverna uttryckte själva. 

Elevernas redogörelser om gruppens betydelse för högläsningen tyder på att högläsning i 

högsta grad är en social aktivitet, där gruppen tydligt påverkar deras uppfattningar om hur det 

är att läsa högt i klassrummet. Åhörarnas respons på läsning, både de verbala och icke-

verbala, verkar ha effekt på läsaren. Det framgick tydligt under studien att eleverna såg 

gruppen som ett viktigt villkor för högläsningen där klassen och den roll man hade i den var 

av betydelse. Utifrån elevernas egna redogörelser framstår således gruppen som ett centralt 

villkor för högläsning.  

 

Vana av högläsning 

Vana av högläsningstillfällen, hemifrån och från tidigare skolår, framstår som ett centralt 

tema för högläsningen. Detta har identifierats genom forskningsstudier, samt genom att de 

intervjuade eleverna uttrycker att de blir säkrare på sin egen högläsningsförmåga ju mer vana 

de får.   

Samtliga intervjuade elever på Obelixskolan har vana av vuxnas högläsning av berättelser 

hemifrån. Deras föräldrar läste högt för dem när det var yngre vid läggdags. Rasmus och 

Andreas föräldrar läser fortfarande högt för dem ibland. Eleverna hävdar att de tyckte om när 

deras föräldrar läste för dem. Noah, Nelly och Anna tycker att det var mysigt när deras 

föräldrar läste högt, medan Rasmus och Andrea uttrycker att de tycker om föräldrarnas 

högläsning eftersom det inte är lika jobbigt att lyssna på dem som att läsa själva.  
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Samtliga elever menar att de har blivit höglästa för hemma, men elevernas egen högläsning 

hemma är däremot sällsynt. Rasmus, Andrea, Nelly och Noah säger att de endast håller sig till 

tyst läsning hemma. Anna, däremot, läser högt för sina föräldrar ibland ur den bok hon för 

tillfället läser. Även Max läser högt hemma, vilket han berättar om i sekvens (14): 

 

Sekvens 14. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Max (11 år) 

Sandra:  Brukar du läsa högt någonting hemma? 

Max:  Ja brukar läsa lite högt för Linda, min lillasyster. Brukar ja läsa lite för.  

Sandra:  Vad brukar du läsa då? 

Max: Eh. Bamse, såna där små Pixo-böcker eller vad det heter, 

 såna här, eller de är såna där småböcker.  

 

Max läser högt för sin lillasyster och Anna för sina föräldrar. Det är intressant att de elever 

som läser högt hemma läser högt för någon annan. Det är ingen av eleverna som läser högt 

utan att ha en åhörare. Detta tyder på att de betraktar högläsning som ett socialt fenomen där 

man läser högt för, eller tillsammans, med någon annan.   

Genom att träna på att läsa högt får eleverna vana av det, vilket är något som alla utom 

Anna, tycker bidrar till att de blir säkrare och duktigare på att läsa högt. Ju mer eleverna får 

öva på att läsa högt, det vill säga ju större vana de får av detta, desto lättare blir det att hantera 

högläsningssituationer.  

Med undantag från Anna uttalade samtliga elever att vanan de har av att läsa högt 

påverkade deras högläsning. Vana kan därför ses som ett viktigt villkor för högläsning utifrån 

elevernas eget perspektiv.  

 

Text 

Utifrån studier av tidigare forskning, samt elevernas perspektiv på högläsning, utgör även 

texten en central aspekt av högläsningsaktiviteten. Eleverna uttrycker att de läser texter av 

olika karaktär och svårighetsgrad, vilka kan uppfattas på olika sätt av eleverna. Huruvida de 

andra eleverna i klassen har tillgång till den lästa texten eller inte är av betydelse för läsarens 

uppfattning om högläsningsaktiviteten.  

Max på Obelixskolan tycker att det är lika lätt att läsa högt oberoende av vilken text det är, 

medan Nelly och Anna menar att det är svårare att läsa högt i engelska, eftersom det finns 

många ord där som de inte vet hur de uttalas. Andrea, Anna och Rasmus uttrycker även att det 

är lättare att läsa upp texter som de har skrivit själva, som till exempel bokrecensioner. 

Fördelen med att läsa upp texter som de har skrivit själva, menar Anna, är att hon vet hur 
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orden uttalas och vad de betyder. ”Då är det ganska lätt att bara, för då vet man vad det 

betyder och så”, säger hon. Andrea menar att hon är beredd på vilka ord som kommer i texten 

när hon har skrivit den själv, vilket hon inte är i andra texter.  

Texten som eleverna läser högt ifrån är alltså något som de flesta intervjuade elever tyckte 

påverkar högläsningen på olika sätt. Egenskrivna texter verkar utgöra en viktig faktor för att 

de ska känna att de lyckas med att läsa en text bra. Det faktum att hälften av eleverna kände 

sig säkrare med att läsa egenskrivna texter kan tyda på att eleverna känner en större trygghet i 

sina egna formuleringar och i sitt eget språk än någon annans.  

Egenskrivna texter är de enda texter klasskamraterna inte har tillgång till vid högläsningen, 

eftersom läraren inte kopierar upp ett exemplar till var och en. Andra texter som elever läser 

högt har resten av klassen tillgång till och kan följa med i den text som läses högt. Alla sex 

elever föredrar att klasskamraterna har texten framför sig. De tycker att det är bättre, eftersom 

åhörarna kan läsa med i texten själva. De som lyssnar går då inte miste om något, ifall de inte 

skulle förstå eller höra vad den som läser högt säger. Anna tycker även att det är bra eftersom 

klasskamraterna koncentrerar sig på texten istället för att titta på henne, men samtidigt är både 

hon och Rasmus en aning kluvna i sin uppfattning. De ser nämligen det negativa med att 

klassen kan se texten som de läser högt ifrån, vilket Rasmus uttrycker i sekvens (15): 

 

Sekvens 15. Ur intervjun mellan Sandra (intervjuare) och Rasmus (11 år) 

Sandra: Hur tycker du att de är att klasskamraterna har tillgång till samma text? 

Rasmus: Ja, de kan ju va mittemellan där. Om man, vahettere, om dom inte hör så 

följer dom fortfarande med i texten eller nåt sånt. Annars så är de lite pinsamt 

om man läser lite fel, då ser ju dom att man läser fel.  

 

Liksom Rasmus ville resten av eleverna att kamraterna skulle ha texten framför sig vid egen 

högläsning. Dock kan en annan syn tas på detta då de tre elever som tyckte att högläsning var 

jobbigt föredrog att läsa texter de hade skrivit själva, vilka var de enda texter som kamraterna 

inte hade tillgång till. Detta kan vara en följd av att klasskamraterna inte kan se när de läser 

fel, något som både Anna och Rasmus menade var en negativ aspekt av att klassen kunde 

följa med i texten.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning, som även har fått belägg i elevernas sätt att 

beskriva textens roll i högläsningen, kan även texten beskrivas som ett villkor. Det faktum att 

texten är ett av högläsningens villkor som påverkar eleverna framkommer tydligt då de känner 

sig säkrare på att läsa vissa typer av texter än andra och att de generellt sett föredrar att 

klasskamraterna har texten framför sig då de läser högt.  
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Delstudie 2 – Asterixskolan 

 

Elevers uppfattningar om lärarens högläsning 

 

Enligt eleverna på Asterixskolan så varierar det hur ofta läraren läser högt ur en text. Vissa 

elever uttrycker att högläsningen förekommer nästan varje lektion medan andra menar att det 

bara är någon gång i månaden som deras lärare läser högt för dem. Ivan och Noel säger att 

läraren läser på nästan alla lektioner och att det då är instruktioner i exempelvis NO och SO 

eller kortare berättelser. Niklas, Ellen, Alma och Lisa däremot säger att läraren högläser i 

kapitelböcker och det förekommer någon gång i veckan eller några gånger i månaden. Lisa 

menar att det går i perioder.  

Elevernas uppfattningar av hur ofta läraren läser högt kan delvis bero på vilken typ av 

läsning de räknar som högläsning. De fyra elever som uppfattar att högläsningen förkommer 

mer sällan ger uttryck för att högläsningen endast sker ur kapitelböcker (dvs. kapitelindelade 

skönlitterära böcker med huvudsak text och inte så många bilder, vår anm.). Ivan och Noel, 

som upplevde att högläsning förekommer ofta i skolan, menade däremot att läraren läser högt 

ur många olika typer av texter, exempelvis instruktioner eller kortare berättelser. Definitionen 

på vad som är högläsning enligt eleverna skiftar, vilket får betydelse för hur de svarar på 

frågan om mängden högläsning i skolan.  

Eleverna är alla eniga om att de tycker att deras lärare är en bra högläsare och att det finns 

vissa saker som utmärker en sådan. De säger att en bra högläsare läser lugnt och högt, kan 

leva sig in i texten, är duktig på att läsa och inte är rädd för att göra fel, samt gör ”olika 

röster”. Det sistnämnda framgår av sekvens (16): 

 

Sekvens 16. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle: Tycker du att du lär dej något av att höra din lärare läsa högt? 

Lisa: Jaa typ ähm … ähm när det kommer olika personer och pratar då är de olika 

röster dom gör då man… man då gör dom såhär killröster och så.  

Gabrielle: Vad kan du lära dej från det då? 

Lisa: Att ja också ska kunna göra så. 

 

Lisa kan säga vad hon tycker är utmärkande för en bra högläsare och kopplar detta till sin 

lärares högläsning. Om en lärare som är dålig på att högläsa säger eleverna däremot att hon 

eller han är okoncentrerad, läser för snabbt och gör många fel samt är slarvig och rädd. 
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Eleverna kan lätt identifiera vad de lär sig genom lärarens högläsning, bland annat att det är 

okej att läsa fel för även läraren gör det. 

Att eleverna uppfattar sin lärare som en bra högläsare och kan motivera varför visar att de 

har ett tänkande kring läsningen, att de för ett resonemang kring utmärkande drag för bra och 

dåliga högläsare och inte bara lyssnar passivt.  

Eleverna berättar även om lärarens högläsning som förebild och att de använder sig av den 

i sin egen läsning, där Lisa säger att hon kan använda sig av lärarens högläsning på så sätt att 

hon också kan göra olika röster till karaktärer i boken.  

I enlighet med det sociokulturella perspektivet på lärande kan detta betraktas som att 

eleverna har en medvetenhet om det som avses med begreppet stöttning, det vill säga att 

läraren kan utgöra en modell för elevernas egen högläsning. Eleverna uppfattar lärarens 

högläsning som stöttning.  

Eleverna ger själva uttryck för att lärarens högläsning är värdefull för deras eget lärande, 

då läraren bistår med denna stöttning. De lär sig bland annat om ord, vad de betyder och hur 

de uttalas, hur man kan uttrycka sig via ett varierat språk, till exempel genom att göra olika 

röster till olika karaktärer i boken samt att det är okej att läsa fel ibland.  

 

Elevers uppfattningar om sin egen högläsning 

 

Ett centralt tema i intervjuguiden är elevers uppfattningar om sin egen högläsning. På en 

direkt fråga om elevernas första tankar då denna blir ombedd att läsa högt, svarar nästan alla 

de intervjuade eleverna på Asterixskolan att de har en negativ första tanke eller att de tvekar 

till om de verkligen vill läsa högt för klassen. Alla elever utom Ivan tycker dock att 

högläsningen är rolig. Noel tycker att de har för lite högläsning i skolan och vill gärna läsa. 

Noel känner sig dessutom aldrig nervös när han läser. De andra eleverna upplever en 

nervositet i början av högläsningen men som avtar under läsningens gång. De säger också att 

det efteråt kändes bra att de vågade läsa, något som Alma uttrycker i sekvens (17): 

 

Sekvens 17. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Alma (11 år) 

Gabrielle: Om du ska läsa högt i klassen, hur känns det då? 

Alma: Ähm, hur de känns? 

Gabrielle: Mm! 

Alma: Ähm, från början skulle det kännas lite pirrigt men sen så skulle man vänja sej efter ett 

tag.  
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Gabrielle: Man vänjer sej under tiden man läser? 

Alma: Mm! 

Gabrielle: Hur känns de efteråt då, när du läst klart? 

Alma: De känns bra, att man vågade. 

 

I likhet med Alma tycker också Ellen och Lisa att det blir lättare och mindre nervöst att läsa 

under läsningens gång. De säger att det brukar gå bra för dem då de läser högt, i alla fall 

enklare texter, påpekar Ellen. Eleverna är tveksamma till om de är duktiga på att läsa högt och 

ingen utom Noel kan med säkerhet säga att de är bra högläsare.  

Alma och Lisa menar att de ibland hakar upp sig på ord eller uttalar dem konstigt. Alma är 

en av de fyra eleverna som känner en nervositet för att göra fel och upplever att det är jobbigt 

att läsa fel på grund av att en del klasskamrater exempelvis skrattar eller retas. Alma 

kommenterar i sekvens (18) felläsningar och hennes känslor kring detta:  

 

Sekvens 18. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Alma (11 år) 

Gabrielle: Din första tanke när läraren ber dej läsa högt, va är de? 

Alma: Ähm… tänk om ja läser fel (fnissar), de är min första tanke.  

Gabrielle: Är du rädd för att läsa fel? 

Alma: Ähm ja för ja har alltid märkt att ja är ju så noggrann med de ja gör och att då 

vill ja att de ska vara perfekt och då blir det ofta att ja läser fel men… 

Gabrielle: Hur känns de när du läser? 

Alma: Ähm känns lite nervöst. 

                       […] 

Gabrielle: Är du rädd för att göra fel? 

Alma: Det beror på va de är men asså, läser ja då är ja ganska såhära, när de är folk 

som inte riktigt känner mej när ja läser och asså dom känner mej men dom 

vet inte riktigt hur ja ska läsa, asså min kusin då kan ja läsa bara för att hon 

bryr sej inte om de blir fel. 

Gabrielle: Är de värre i skolan? 

Alma: Aa för att dom kan ju liksom påpeka att det blir fel eller nånting. 

 

Till skillnad från Alma säger Ellen och Noel att det inte gör något om man läser fel. Noel 

påstår att inget händer och att ingen reagerar då. Ellen menar att man bara kan ta om det, men 

ändå uttrycker hon att det inte känns bra om någon skrattar.  

Elevernas nervositet och rädsla för att göra fel kan ha samband med hur de skattar sin egen 

högläsningsförmåga. De flesta eleverna tycker att högläsningen är rolig men de har svårt att 

identifiera sig själva som goda högläsare. Ivan är den enda som tycker att högläsning är 
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tråkigt. ”Ähm, jag gillar inte att läsa men ibland måste man göra det”, säger han. Han kan inte 

heller identifiera sig som varken en bra eller dålig högläsare. Det faktum att han tycker 

högläsning är tråkigt kan inverka på hans skattning av sin egen förmåga och att han inte 

riktigt vet om han är en bra eller dålig högläsare. Alma och Lisa menar att de ibland hakar upp 

sig på ord eller uttalar dem konstigt vilket kan bidra till att de inte upplever sig som bättre 

högläsare. Dessa två är högpresterande elever som är ovana vid motgångar och strävar efter 

att det ska bli så bra som möjligt, så de små fel som uppstår vid högläsningen kan medföra att 

de inte tycker att de är så bra på det. Noel är den enda av eleverna som med säkerhet uttrycker 

att han är en bra högläsare, delvis för att han har hört hemifrån att han är duktig. Han är också 

ensam om att ha en positiv första tanke då han ombeds läsa högt. Noels självkänsla vad gäller 

högläsningen grundar sig kanske i dessa faktorer, att han känner en glädje inför läsningen 

samtidigt som inget hindrar honom då han läser. De andra eleverna är mer negativt inställda, 

kanske för att de, till skillnad från Noel, blir nervösa och är rädda för att läsa fel. Deras rädsla 

kan grunda sig i klasskamraternas reaktioner vid felläsningar, att de kommenterar, skrattar 

eller retas. Hur de uppfattar sig själva som högläsare kan vara beroende av deras känslor inför 

högläsningen. De elever som uttrycker att de är nervösa för att göra fel ser sig antingen som 

ganska bra högläsare, men inte riktigt, eller så har de svårt för att säga huruvida de är bra eller 

inte. Ändå säger de att de tycker högläsningen är rolig. 

 

Elevers uppfattningar om lärande av egen högläsning 

 

På Asterixskolan är de intervjuade elevernas medvetenhet om varför de läser högt i skolan 

växlande. De är överens om att högläsning är till för att träna sin läsförmåga och att träna på 

att just läsa högt. Niklas och Alma tror också att man ska lära sig att lyssna när någon annan 

läser. Detta uttrycker Niklas i sekvens (19): 

 

Sekvens 19. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Niklas (11 år) 

Gabrielle: Är du medveten om varför ni läser högt i skolan? 

Niklas: För att man ska lära sej och lyssna och höra när någon läser. 

Gabrielle: Varför tror du att läraren vill att ni läser högt? 

Niklas: För att … de kanske är bra och variera lite, att man ska lyssna, att man ska höra när 

någon läser också så kanske man lär sej på de. 

 

Likt Niklas tänker även Lisa kring högläsningen i skolan. Detta framkommer i sekvens (20): 
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Sekvens 20. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle: Är du medveten om varför ni läser högt i skolan? 

Lisa: Ja, för att ähm, då … kanske man lär sej läsa och för andra personer än bara sej själv. 

Gabrielle: Varför ska man kunna läsa inför andra personer? 

Lisa: För sen när man blir äldre då kan, då kommer man redovisa mycket säkert i skolan och 

äh när man har börjat jobba och så.  

Gabrielle: Varför tror du att din lärare vill att du läser högt? 

Lisa: För att ja ska lära mej.  

Gabrielle: Lära dej vad? 

Lisa: Att läsa högt och äh att inte tänka på mina andra kamrater. 

 

Lisa ser högläsning som något hon kan använda sig av även senare i livet. Alma har liknande 

tankar, vilket hon ger uttryck för i sekvens (21):  

 

Sekvens 21. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Alma (11 år) 

Gabrielle: Varför tror du ni läser högt i skolan?  

Alma: Ähm, nu bara chansar ja, ja har ingen aning faktiskt. Ja tror de är för att man ska förstå 

att de inte är, asså, att de inte, man behöver inte vara rädd för att göra de. Och att höra 

när någon, verkligen höra när någon annan läser, för att de är viktigt. Ja vet inte riktigt 

varför ja säger så men ja tror att de är så, att de är viktigt att höra när någon annan läser. 

Gabrielle: Varför tror du att läraren vill att du läser högt? 

Alma: För att ähm, sen när man blir vuxen och så kanske man ska ha ett jobb så ähm måste 

man kanske läsa inför massor med folk och då så måste man ha gjort de när man var 

liten också för att ähm annars kanske man läser fel och vissa, om man ska läsa på 

engelska, vissa kanske inte förstår eller nåt såntdära så då kanske man ska göra de. 

  

De intervjuade eleverna på Asterixskolan har alltså olika idéer om varför de läser högt i 

skolan. Då Lisa och Alma menar att det förmodligen har en nytta för framtiden, uttrycker de 

andra eleverna att högläsningen syftar till att lära sig att läsa högt och att inte vara rädd för att 

läsa. Alla ser ett syfte med högläsningen snarare än att se den som en meningslös aktivitet. 

Eleverna vet inte med säkerhet vilken nytta högläsningen har senare i livet men några kopplar 

det ändå till livet efter skolan. Elevernas medvetenhet kring högläsningens syfte kan ha 

samband med deras uppfattningar om vad de tror de lär sig av att läsa högt själva. Eleverna 

tycker att de lär sig hur man ska läsa för att vara en bra högläsare. Då ska man, enligt dem, 

läsa lugnt, högt och tydligt. Man kan också göra olika röster åt olika personer i boken.  
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Eleverna menar även att de kan tillägna sig innehållet i en text genom att högläsa, eftersom 

deras förståelse är god då de läser högt. Noel menar att han förstår bäst då han läser högt för 

då kommer man ihåg det lättare. De andra eleverna menar att de förstår bättre vid tyst läsning 

för att man då får läsa i sitt eget tempo. Man har också tid att stanna upp och fundera över 

svåra ord, man kommer ihåg bättre och hinner tänka medan man läser. ”Det är bara en själv 

och man behöver inte fokusera lika mycket på att läsa rätt som vid högläsning”, säger Alma. 

Lisa håller med Alma om att tyst läsning är den bästa metoden för att tillägna sig innehållet i 

en text, vilket hon påpekar i sekvens (22): 

 

Sekvens 22. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle:  Förstår du va du läst då du läser ett stycke högt? 

Lisa: Ja, om de är nåt ja inte förstår brukar ja läsa de igen och då kanske ja förstår.  

Gabrielle:  Förstår du bäst om du läser högt eller tyst? 

Lisa:  När ja läser högt då är det oftast nån som lyssnar på mej och då känns det 

mer som att ja ska fokusera på läsningen mer än va ja själv ska förstå, så 

därför är de bättre och läsa för mej själv. 

 

I likhet med Lisa menar alla elever förutom Noel att deras förståelse är bättre vid tyst läsning. 

Ellen och Niklas känner visserligen att de är nervösa men de tror ändå inte att nervositeten 

kommer i vägen för förståelsen av en text. Ivan tror att nervositeten påverkar hans förståelse 

men han vet inte hur. Att nervositeten kan påverka förståelsen och att den också kan vara 

kopplad till klassen och klasskamraterna är vad Alma och Lisa tror. 

Lärarens agerande vid elevernas egen högläsning kan också vara av betydelse för deras 

inlärning, menar eleverna. De menar att läraren inte hjälper dem i deras lärande under egen 

högläsning eftersom de sällan får feedback på det de läst. En del säger att om man läser fel 

skulle läraren inte reagera medan andra menar att hon skulle mana en till att fortsätta läsa eller 

läsa om meningen.  

Det händer dock att läraren ger feedback ibland då hon kontrollerar deras ”Läslus”. Vid 

Läslusen så får eleverna läsa ett stycke högt för läraren som då, utifrån vissa kriterier, 

markerar på vilken nivå eleverna befinner sig i sin läsning. Detta berättar Lisa om i sekvens 

(23):  

 

Sekvens 23. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle: Får du nåt tips av läraren? 

Lisa: Ja, när dom ska kolla min Läslus då brukar dom ge feedback efter att ja har läst. 
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Genom Läslusen får eleverna också veta vad de ska träna på för att förbättra sin högläsning, 

något som både Lisa och Alma tycker är bra.   

Då läraren kollar Läslusen och sedan ger feedback på hur eleverna kan förbättra sig i sin 

läsning får de stöttning. Genom att lyssna på kommentarerna de får av en duktigare läsare, det 

vill säga läraren, kan de utvecklas i sin läsning. Stöttning ges här, inom ramen för det 

sociokulturella perspektivet, från lärare till elev för att främja deras utveckling och lärande.  

 

Elevers uppfattningar om högläsningens villkor 

 

Vi har genom studier av tidigare forskning identifierat tre villkor, eller teman, som omger 

högläsningsaktiviteten. Dessa har tydligt bekräftats av eleverna i deras svar och går således 

även att urskilja i den tematiska analysen. Villkoren, eller temana, är gruppen som eleverna 

läser högt inför, vanan de har av att lyssna till högläsning och läsa högt själva hemma och i 

skolan, samt texten som de läser högt.  

 

Gruppen 

När eleverna tillfrågas om gruppens betydelse för högläsning är de relativt eniga om att den 

tydligt påverkar hur de upplever hur det är att läsa högt inför andra. Eleverna uttrycker två 

aspekter av gruppens betydelse. Dessa är stämningen i klassrummet och gruppens inverkan på 

den elev som läser högt.  

Vad gäller klasskamraternas reaktioner menar Ellen och Noel att de inte skulle reagera 

medan Alma, Ivan, Niklas och Lisa säger att några skulle reagera och skratta om man läste 

fel. Detta säger Alma i sekvens (24): 

 

Sekvens 24. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Alma (11 år) 

Gabrielle: Hur skulle klassen reagera om du läste fel? 

Alma: Ähm, vissa skulle inte göra de. Typ hälften skulle inte, men vissa. Men andra delen 

skulle reagera på en gång. För de finns vissa som gör de.  

Gabrielle: Är dom elaka då, eller? 

Alma: Dom börjar skratta liksom och aa. 

Gabrielle: Den delen som inte reagerar, känner du ett stöd från dom när du läser? 

Alma: Aa, dom säger typ att man ska fortsätta så.  
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Det är Alma, Ivan, Niklas och Lisa som menar att de upplever ett stöd från sina kompisar i 

klassen och säger att kompisarna stöttar, manar en till att fortsätta eller hjälper till med svåra 

ord. De upplever att det är eleverna som de inte är direkta kompisar med i klassen som 

skrattar.  

Eleverna på Asterixskolan säger att elevernas högläsning ibland förekommer i helklass, 

men det kan också ske i mindre grupper. De säger att det är mindre nervöst att vara i en 

mindre grupp. Om eleverna själva fick välja skulle de läsa för en mindre grupp och helst för 

några de känner väl eller sina kompisar. Hur det är att läsa högt inför hela klassen ger Lisa 

exempel på i sekvens (25):  

 

Sekvens 25. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle:  Hur känner du när du ska läsa inför hela klassen? 

Lisa:  Man är först inte nervös när dom säger att man ska läsa högläsning då tänker 

man okej. Men när hela klassen sitter där och man ska precis börja då är det 

oj… 

 

Lisa uttrycker en nervositet vid läsningen för helklass. Hon och de andra intervjuade eleverna 

ingår vid högläsningen i en speciell social kontext som utgörs av klassrummet och 

klasskamraterna. Denna verkar påverka deras uppfattningar kring högläsning. Eleverna säger 

att de upplever stöd i läsningen från läraren och kompisar som manar till att fortsätta läsa eller 

hjälper till med svåra ord. Att eleverna uttrycker att de hellre läser för en mindre grupp 

bestående av kompisar kan bero på att de känner ett stöd från just sina vänner men inte de 

andra eleverna i klassen. Alma uppfattar vissa elever som stöttande medan andra inte är det. 

Denna faktor bidrar också till att hon är nervös då hon inte vill göra fel och riskera att de 

andra skrattar åt henne. Även Lisa uppfattar denna rädsla för att göra fel och ett stöd från 

klasskamraterna.  

Sammantaget kan gruppen beskrivas som ett viktigt villkor för högläsningen på grund av 

klasskamraternas reaktioner, vilka utgör ett stöd eller ett orosmoment för den som läser.  

 

Vana av högläsning 

Vana av högläsningstillfällen, hemifrån och från tidigare skolår, ses som ett villkor för 

högläsningen då eleverna uttrycker att de blir säkrare på sin egen högläsningsförmåga ju mer 

vana och övning de får.   

Eleverna på Asterixskolan menar att lärarens högläsning har förekommit sedan förskolan. 

Eleverna har dock olika erfarenheter av högläsning hemifrån. När Ivan och hans syskon var 
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yngre berättade hans föräldrar ofta historier för dem, men de läste sällan. Han läser nästan 

inget hemma. Ellen, Niklas, Alma och Lisa blev alla höglästa för när de var yngre, då läste 

deras föräldrar för dem ur olika böcker. Nu läser tjejerna ibland högt hemma för någon 

familjemedlem eller släkting. Niklas ägnar sig hellre åt tyst läsning och då läser han tidningar 

eller artiklar på internet. Noel läser ganska mycket på fritiden. Hemma brukar han läsa högt 

för sin syster och själv så läser han vetenskapstidningar varje dag.  

Eleverna på Asterixskolan har olika vanor av högläsning. Ivan som ogillar att läsa läser 

väldigt sällan och detta kan inverka på hans osäkerhet vad gäller högläsningen i skolan. Det 

faktum att Noel läser mycket hemma kan vara en bidragande faktor till hans självkänsla 

gentemot högläsningen. Han är den elev i studien som läser både högt och tyst oftast hemma.  

Eleverna säger att ju mer vana de får av att läsa högt desto bättre blir de på det. Eleverna 

uppfattar det som att de var mindre nervösa när de var yngre för att ingen brydde sig om de 

gjorde fel och för att ingen egentligen kunde så mycket. Det är mer nervöst att läsa högt nu för 

att det är större krav på den som läser och för att man förväntas kunna mycket mer och läsa 

mycket bättre, säger eleverna. De tre tjejerna säger att om de hade fått mer övning i att läsa 

högt och om de hade börjat tidigare och läst mer, så hade det troligtvis inte varit lika nervöst 

att läsa nu. Då hade de fått tid att vänja sig, vilket Lisa beskriver i sekvens (26): 

 

Sekvens 26. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Lisa (11 år) 

Gabrielle:  Är de mer nervöst att läsa högt nu eller när man va liten? 

Lisa:  När man va liten då brydde man sej inte så mycket för då kunde man inte så 

mycket men nu när man är äldre då har man lärt sej mer så då är de svårare 

att läsa, nu ifall man läser fel så kanske dom tänker; du har ju ändå lärt dej 

ganska mycket.  

 

Lisa menar att det är mer nervöst att läsa högt idag än när man var yngre. Detta kan kopplas 

till att eleverna uttrycker att deras brist på övning och vana av att läsa högt förmodligen bidrar 

till den nervositet de känner vid högläsningen. Att de har en svag högläsningstradition i 

klassen kan också påverka hur de ser sig själva som högläsare där detta kan kopplas till 

nervositeten och rädslan för att göra fel. De känner sig ovana i högläsningsaktiviteter, vilket 

kan göra att de känner en större press på att läsa rätt.  

Vanan av högläsningsaktiviteter framträder alltså som ytterligare en form av villkor för 

högläsning då eleverna uttrycker att de kanske skulle ha varit säkrare och tryggare med att 

läsa högt om de hade fått göra det oftare och i tidigare skolår.  
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Texten  

På frågan om vilken betydelse texten har för högläsningen menar eleverna att de läser texter 

av olika karaktär och svårighetsgrad, vilka kan uppfattas på olika sätt. Huruvida de andra 

eleverna i klassen har tillgång till den lästa texten eller inte är av betydelse för läsarens 

upplevelse av högläsningsaktiviteten. 

Att de andra eleverna har den text som läses framför sig under högläsning tycker eleverna 

är bättre än om de inte skulle ha det. Niklas är en av dem som delar den uppfattningen, vilket 

framkommer i sekvens (27): 

 

Sekvens 27. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Niklas (11 år) 

Gabrielle: Har dom andra eleverna samma text framför sej när ni läser högt? 

Niklas: Aa, om man, oftast får man ju papper och sen om de är lång, om de är en lång text så 

brukar vi dela upp den så att man får läsa kanske ett stycke var eller sådär. Och då har 

man samma papper framför sej.  

Gabrielle: Är de jobbigare att läsa när alla har samma text än att läsa när bara du har boken? 

Niklas: Nej för om man läser när man har själv boken då vet dom inte riktigt vad orden är så om 

man råkar tala, om man råkar säga fel så, när man, om alla har samma papper så om 

man råkar säga fel då kan ju dom ändå, om dom ändå hänger med i texten, då kan ju 

dom förstå att jag läste fel men annars kan dom ju tro att de står så i boken och så de är 

lättare när alla har pappret framför sej tycker ja.  

 

Liksom Niklas menar även Alma att det är bra att de andra eleverna har texten framför sig. 

”För då tittar de på den och inte på mig”, säger Alma, något hon tycker är nästan jobbigare än 

att läsa fel. Eleverna på Asterixskolan uppfattar ett stöd av att de andra eleverna också har den 

lästa texten framför sig. De säger att läsningen, och framförallt att göra fel, inte blir lika 

jobbigt om de andra eleverna har tillgång till den lästa texten. Detta kan inge en trygghet 

under läsningen.  

Eleverna är överens om att de läser högt i flera ämnen i skolan, bland annat matte, NO, SO, 

svenska och engelska. Alma berättar i sekvens (27) varför hon tycker att engelska är det bästa 

ämnet att läsa högt i: 

 

Sekvens 27. Ur intervjun mellan Gabrielle (intervjuare) och Alma (11 år) 

Gabrielle:  Är det något ämne som är speciellt bra att läsa högt i? 

Alma:  Ja, engelska. 

Gabrielle:  Varför tycker du de? 
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Alma:  Eftersom de låter lite annorlunda och just nu kan inte alla uttala alla orden 

och då är de ingen som märker nånting (om man läser/ uttalar fel), men i 

svenskan så kan alla orden och då märks de på en gång om man hakar upp sej 

på nånting. 

 

Eleverna menar att högläsningen sker inom flera olika ämnen där Alma tydligt uttrycker 

varför engelska, enligt henne, är det bästa högläsningsämnet. Alma känner sig osäker då hon 

läser högt och finner därför en trygghet i att läsa texter där de andra eleverna inte heller 

känner igen eller kan alla orden. Hon säger att ingen märker om man gör fel och det tycker 

hon är bra då felen kan passera utan att man utsätts för kommentarer från andra.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att eleverna är relativt eniga om att en gemensam 

text inverkar på högläsningstillfället genom att den inger en trygghet hos läsaren, vilket kan 

påverka eleverna och kan därför beskrivas som ett tredje villkor för högläsningsaktiviteten.  

 

Jämförelse mellan skolorna 

 

Det finns många likheter i elevernas uppfattningar om högläsningen i de två skolorna. Alla 

elever uppskattar lärarens högläsning och känner att de kan lära sig något av den, kanske för 

att de ser sin lärare som en bra högläsare. Läraren kan fungera som modell för elevernas egen 

högläsning. Elevernas uppfattningar om förekomsten av lärarens högläsning skiljer sig dock 

åt mellan de båda skolorna. Eleverna på Asterixskolan berättar att högläsning inte 

förekommer så ofta. På Obelixskolan däremot uttrycker eleverna att läraren läser högt flera 

gånger i veckan.  

Alla de intervjuade eleverna på Asterixskolan tycker att det är roligt att läsa högt, något 

som skiljer sig mot Obelixskolan där endast hälften delar den uppfattningen. Majoriteten av 

de intervjuade eleverna på båda skolorna uttrycker dock en nervositet i samband med 

högläsningstillfället och att det är pinsamt att läsa fel inför klasskamraterna. På Obelixskolan 

kan man tydligt se att de elever som ser sig själva som goda högläsare tycker att högläsning är 

roligt, medan de som menar att det bara är jobbigt att läsa högt är tveksamma över sin 

högläsningsförmåga. På Asterixskolan finns ett liknande fenomen där den elev som klart 

uttrycker sig vara en god högläsare har en allt igenom positiv inställning till högläsning, 

medan de elever som har svårt att gradera sin förmåga att läsa högt har blandade känslor inför 

högläsning. Eleverna har svårt att identifiera vilken typ av lärande som deras egen högläsning 
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ger. Dock så uttrycker de att de bland annat kan lära sig att bli en bättre högläsare, samt 

tillägna sig fakta ur faktatexter.  

Utifrån elevernas redogörelser är det tydligt att även elevernas högläsning förekommer 

oftare på Obelixskolan än vad den gör på Asterixskolan där det är ovanligt att eleverna får 

chansen att läsa inför sina klasskamrater. På Obelixskolan menar fem elever att det är lättare 

att läsa högt idag på grund av all den övning de har fått genom åren. Detta skiljer sig mot 

Asterixskolan där eleverna, som har fått lite övning i högläsning, menar att det är mer nervöst 

att läsa högt nu än tidigare, eftersom de förväntas kunna mer i årskurs 5 än i tidigare 

årskurser. De säger att man blir bättre på att läsa högt ju mer man får träna. Eleverna på båda 

skolorna är överens om att vana och övning av högläsning spelar in på hur de tycker att det är 

att läsa högt. Skillnaden består i att eleverna på de två skolorna har fått olika mycket övning i 

högläsning. Man kan i studien märka att eleverna uttrycker en större trygghet med högläsning 

om de har fått öva mycket på att läsa högt i skolan och fått vana av det.  

Klassernas erfarenheter skiljer sig åt när det kommer till lärarens hjälp i deras lärande 

under egen högläsning. På Asterixskolan kommenterar läraren sällan elevernas läsning i 

klassrummet. Endast vid kontrollen av Läslus får eleverna veta vad de kan utveckla i sin 

läsning. Majoriteten av eleverna på Obelixskolan uppfattar däremot att läraren ger feedback 

på deras läsning. 

De tolv intervjuade eleverna från Asterix- och Obelixskolan menar att gruppen och 

kamraterna påverkar högläsningstillfället då det är lättare att läsa inför en mindre grupp där de 

känner alla. Endast två av eleverna, en från vardera klass, menar att klasskamraterna inte 

reagerar på felläsningar. De andra uttrycker att de skrattar, retas eller kommenterar läsningen. 

De flesta tycker att det är jobbigt att de skrattar. Majoriteten av eleverna på båda skolorna 

uttrycker att klassrumsklimatet och kompisarna spelar roll för högläsningstillfället. På 

Asterixskolan upplever eleverna ett stöd från sina kompisar när de läser högt. På Obelixskolan 

menar eleverna att deras uppfattning om högläsning är beroende av klassen. De som känner 

sig trygga och har många vänner säger att högläsning är roligt, medan de som är osäkra på 

sina kamratrelationer och klimatet i klassen anser att det är jobbigt. 

Det är endast en elev från varje klass i studien som tycker att de förstår en text bäst vid 

högläsning. De andra tio eleverna menar att de förstår bättre vid tyst läsning, eftersom de inte 

behöver koncentrera sig på något annat än texten.  

Alla intervjuade elever ser det som en trygghet att klasskamraterna har samma text framför 

sig när de läser högt. Detta är på grund av att de andra kan följa med i texten och inte missar 

något ifall de skulle råka läsa fel. Elever från båda klasserna uttrycker även att 
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klasskamraterna inte tittar på den som läser om de har texten framför sig. Två elever på 

Obelixskolan menar att det inte bara är av godo, då klasskamraterna lätt kan se om de läser 

fel.   
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Diskussion  

 

Högläsningsaktiviteter kan ha flera dimensioner. Högläsning i skolan kan utföras av både 

läraren och av eleverna. Dessa situationer kan väcka olika uppfattningar hos eleverna, som 

kan påverkas av de villkor som omger högläsningsaktiviteten. Gruppen eleverna läser högt 

inför, texten de läser, samt vanan de har av högläsning kan spela in på deras känslor och 

tankar kring dessa aktiviteter. Samtidigt har läraren förmodligen en tanke om vilket lärande 

högläsningen ska bidra med, men frågan är hur eleverna uppfattar detta och om de upplever 

ett lärande.  

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande kan lärarens högläsning ses som en 

aktivitet där läraren hjälper eleverna i deras läsutveckling genom stöttning och där hon eller 

han bland annat kan fungera som modell (Säljö, 2005). Det är intressant att se hur eleverna 

uppfattar lärarens högläsning, samt om de märker av ett lärande i samband med denna. I vår 

studie uppskattar alla elever att bli lästa för i skolan. Skolans roll i högläsning har ökat sedan 

många föräldrar inte har tid att läsa för sina barn hemma. Skolan kan vara det enda ställe där 

barnen möter högläsning och får ta del av de positiva effekter högläsning kan ha på 

språkutvecklingen (Lindkvist, 2012). Då gäller det att läraren faktiskt läser högt för sina 

elever regelbundet, vilket det visar sig i vår studie att alla lärare inte gör. Genom högläsning 

får eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin medvetenhet om språkets 

uppbyggnad, samt en förebild för hur man kan läsa högt på ett intresseväckande sätt 

(Lundberg, 2012). Detta är ett lärande som elever verkar ha lätt att identifiera själva. Elever 

uppfattar sin lärare som modell för hur högläsning kan gå till och att de kan använda sig av 

lärarens sätt att läsa på i sin egen högläsning. Eleverna imiterar sin lärares sätt att läsa och 

detta innebär då en form av stöttning (Säljö, 2005, s. 123). Eleverna i studien menar även att 

de kan lära sig innehållet i en text genom att lyssna till lärarens högläsning. När läraren läser 

högt stöttas eleverna i förståelsen av texten då de endast behöver koncentrera sig på textens 

innehåll (Ariail & Albright, 2006, s. 69). 

Många elever tycker att det är jobbigt att läsa högt i skolan (Goering & Baker, 2010, s. 69-

71). Vår studie visar på att elever kan ha olika uppfattningar om detta, då vissa uppskattar att 

läsa högt. Många känner däremot en viss nervositet i samband med läsningen. Eleverna i vår 

studie vill inte göra misstag inför kamraterna under läsningen, något som kan kopplas till 

Rennies avhandling (2003, s. 190-195). Hon menar att för en elev som är nervös ökar risken 

att göra fel. Detta visar sig även i vår undersökning då elever som uttrycker en nervositet och 
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kanske även erfarenhet av att göra fel inte ser sig själva som goda högläsare. För att de ska 

känna sig säkrare på att läsa högt krävs övning, vilket är något som Lindö (2005, s. 55) 

rekommenderar, eftersom det är svårare att läsa högt än tyst. Detta är även något som eleverna 

i vår studie bekräftade. 

Eleverna i vår studie har svårt att identifiera vad de lär sig av sin egen högläsning utöver 

att bli säkrare högläsare. Några elever uttrycker att de får hjälp av sin lärare i sitt lärande 

under egen högläsning i form av återkoppling och stöttning. Elevers högläsning kan vara ett 

viktigt redskap i deras läsutveckling, menar Prior med flera (2011, s. 183) då läraren kan ge 

feedback på elevers läsning. I enlighet med det sociokulturella synsättet på lärande kan 

lärarens hjälp i elevernas egen högläsning ses som ett exempel på stöttning. Läraren kan stötta 

eleverna i deras läsning och hjälpa dem att förbättra sin förmåga genom att ge råd om hur man 

kan läsa på ett bättre sätt, men även visa hur ord uttalas. 

Hale med flera (2007, s. 9-11) hänvisar i sin studie till tidigare forskning som visar att 

läsförståelsen är sämre när eleverna läser högt eftersom de också måste fokusera på uttal, 

intonation och betoning av ord. Liknande resultat går att se i vår studie där så gott som alla 

elever uppfattar att de får en bättre förståelse under den tysta läsningen eftersom de inte har 

åhörare och kan koncentrera sig mer på textens innehåll. Därmed kan man tolka det som att 

lärandet av ett innehåll i en text är större vid tyst läsning än vid högläsning.                                                                                    

Det som har identifierats som högläsningens villkor i vår studie är den grupp som elever 

läser högt för, den text de läser, samt den vana de har av att delta i högläsningsaktiviteter.  

Goering och Baker menar att gruppens bemötande och gruppstorleken spelar stor roll vid 

elevers högläsning (2010, s. 69-72). I enlighet med resultatet i vår studie så visar Goering och 

Baker på att elever föredrar att läsa i en mindre grupp. I vår studie uttrycker även eleverna att 

de hellre läser för några de känner och att relationerna till klasskamraterna är viktiga, då de 

menar att de upplever ett stöd från kompisar medan andra kan skratta eller ge kommentarer 

under läsningen.  

Trots uppmärksammandet av att högläsning minskar i hemmen (Lindkvist, 2012) så har 

samtliga elever i vår studie en läs- eller berättartradition med sig hemifrån och har således 

vana av att lyssna på när andra läser högt. Endast hälften av eleverna menar att de läser högt 

hemma själva och att de då läser för någon annan. Detta tyder på att de ser högläsning som en 

social aktivitet. Det finns även en tydlig skillnad mellan hur mycket övning eleverna får i att 

läsa högt i skolan. Lindö (2005, s. 55) poängterar vikten av att träna på högläsning, något som 

även Goering och Baker (2010, s. 66-69) betonar då elever ofta uttrycker att de blir säkrare på 
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att läsa högt ju mer övning de får. Dessa resultat sammanfaller med våra där elever i årskurs 5 

uttrycker att övningen gör dem till säkrare högläsare.  

I studien av George Benjamin och Schwanenflugel (2010, s. 394) visas på att textens 

svårighetsgrad påverkar hur väl eleverna läser den högt. Goering och Baker (2010, s. 66) tar 

även upp genrens betydelse i sin studie och menar att det krävs övning i samtliga. Även i vår 

studie framkommer textens vikt för högläsningstillfället. För det första inverkar texttypen på 

elevernas uppfattningar inför läsningen av denna. Det är lättare att läsa högt i vissa ämnen än 

andra och några uttrycker att de föredrar att läsa texter de skrivit själva. För det andra så är det 

faktum om klasskamraterna kan följa med i läsningen av en gemensam text, genom att ha den 

framför sig, av betydelse. De flesta ser detta som ett stöd.  

Studiens resultat visar att elever har olika uppfattningar om lärarens och sin egen 

högläsning i skolan. Flera av eleverna tycker att högläsningen är rolig, men den förknippas 

även med en oro för att läsa fel inför gruppen. Eleverna uttrycker att de känner en nervositet i 

samband med högläsningen vilken kan vara beroende av de villkor som omger 

högläsningsaktiviteten. Flera av eleverna har svårt att uttrycka vad de lär sig av att själva läsa 

högt, men har däremot lätt att berätta vad de tycker att de lär sig genom att lyssna till lärarens 

högläsning.  
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Konklusion  

 

Syftet med denna uppsats var att belysa årskurs 5- elevers uppfattningar om sin egen och 

lärarens högläsning i skolan, i form av deras personliga uppfattningar om 

högläsningsaktiviteter och de kunskaper de tillägnar sig genom dessa. 

Studiens resultat visar på att elever har olika uppfattningar om högläsning, men att de alla 

verkar se det som en social aktivitet i betydelsen att högläsning sker inför en eller fler åhörare 

som ger olika typer av återkoppling. Det framkommer att de flesta elever uppskattar både 

lärarens och sin egen högläsning. Dock så uttrycker många även en nervositet i samband med 

att de läser högt och några menar att det är jobbigt att läsa inför andra. Gruppens bemötande, 

de kamratrelationer elever har, samt gruppstorleken påverkar elevers känslor inför 

högläsningstillfället. Elever uppfattar att det blir lättare att läsa högt ju mer vana och övning 

de får. Hur ofta de faktiskt får tillfälle att läsa högt i skolan tycks variera då elever uttrycker 

skillnader i högläsningens förekomst. Dessa faktorer har inverkan på högläsningstillfället, 

vilket även texten har då elever menar att det är lättare att läsa vissa texter högt. Alla elever i 

studien uppfattar det som ett stöd att klasskamraterna kan läsa med i texten de läser högt ifrån. 

Samtliga elever menar även att de lär sig genom lärarens högläsning, bland annat genom att 

denna föregår som modell. De har dock svårare att identifiera vad de lär sig av sin egen 

högläsning, utöver att de blir bättre på att läsa högt ju mer de får öva. 

Något som tydligt har framkommit under vår studie är att många elever tycker att det är 

nervöst och jobbigt att läsa högt. Detta kopplar de till risken att göra fel och klasskamraternas 

reaktioner på felläsningar. Flera uppfattar att kamraterna skrattar, kommenterar eller retas när 

någon läser fel. Som följd av dessa resultat bör man som lärare i skolan arbeta mer med 

gruppen och dess bemötande under högläsningsaktiviteter och hur man är en god lyssnare. 

Mycket fokus i skolan ligger på högläsaren och hur denna bör göra, men minst lika viktigt är 

hur åhörarna bör agera, för att skapa en bättre klassrumsmiljö att läsa högt i. Det vore 

intressant att bedriva vidare forskning kring gruppens bemötande under 

högläsningsaktiviteten för att se om denna faktor är lika viktig för elevernas uppfattningar 

kring högläsning som våra resultat tyder på. Det vore även intressant att genomföra 

observationer av högläsningsaktiviteter för att se om elevernas uppfattningar om 

klasskamraternas bemötande stämmer överens med hur de faktiskt agerar.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Bakgrundsfrågor 

a. Ålder 

b. Språk i hemmet 

c. Familjestorlek - mamma, pappa, syskon? 

d. Högläsning - förekomst i skolan? Hur ofta? 

 

2. Elevens literacytradition i hemmet 

a. Vuxnas/ äldre syskons högläsning 

Mamma/ pappa/ syskon läser högt nu/ när du var yngre 

Typer av texter 

När läser ni högt? 

Hur ofta? 

Pratar ni om texterna? 

Gillar du högläsningen? 

- Varför/ varför inte? 

 

b. Egen högläsning  

Läser du högt för någon hemma? 

Övar du på att läsa högt hemma? 

- vad läser du då du läser högt? (tidningsartiklar, undertexter på TV, böcker?) 

 

 

3. Elevens upplevelser av sin egen högläsning i skolan 

a. Känslor kring högläsning  

Vad är din första tanke då läraren ber dig att läsa högt? 

Hur känner du inför/ under/ efter högläsningen? (otäckt, läskigt, kul, tråkigt, 

lärorikt, nervös?) 

Är du rädd för att göra/ läsa fel? 

- varför och inför vem är du rädd? 

 

b. Tankar kring högläsningen 

Varför tror du att du tycker det är roligt/ tråkigt, svårt/ lätt, nyttigt, lärorikt, 

jättejobbigt…  

Hur brukar det gå? (bra/ dåligt?) 

Tycker du att du är en bra högläsare? 

Vad utmärker en bra högläsare? Respektive en dålig? 

Brukar ni läsa högt i flera ämnen? 

Är det lättare att läsa högt i vissa ämnen än i andra?  

Är det något ämne som är speciellt bra att läsa högt i? 

 

c. Elevens sociala relationer 

Hur är klassrumsklimatet? 
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Hur reagerar klassen vid felläsningar? (stöttande/ elaka?) 

Hur är din relation till läraren?  

Hur reagerar läraren vid felläsningar? 

Hur är dina relationer till klasskamraterna? 

Har du många kompisar i klassen? 

Vilka umgås du mest med på rasten? 

Tror du dessa saker påverkar dina tankar och känslor kring högläsningen? 

- hur då tror du? 

 

4. Lärande  

a. Lärarens högläsning som modell 

Brukar din lärare läsa högt? 

Vad läser läraren? 

Hur ofta? 

Tycker du att du lär dig något av att höra din lärare läsa högt? 

- vad lär du dig? 

Tycker du att du lär dig att läsa bättre själv? 

Får du tips av läraren som modell? 

 

b. Feedback från läraren 

Ger din lärare kommentarer på din högläsning? 

- vilka slags kommentarer? 

- är de bara positiva/ negativa eller är de utvecklande och konstruktiva? 

 

c. Klasskamraters högläsning  

Tycker du att du lär dig något av att höra dina klasskamrater högläsa? 

Hur tycker du att det är att lyssna på klasskamraters högläsning? (kul, jobbigt, 

lärorikt?) 

Vad tycker du att du lär dig mest på, att lyssna på klasskamraternas eller lärarens 

högläsning? 

 

d. Förståelse av text vid högläsning 

Förstår du vad texten handlade om när du har läst den högt?  

Kommer du ihåg vad texten handlade om?  

Förstår du bäst om du läser högt eller tyst? 

Tror du att din nervositet påverkar din förståelse av textens innehåll? 

Tror du att detta har någon koppling till dina sociala relationer i klassen? 

 

e. Samtal om texter 

Brukar ni prata om texterna efteråt? 

- alla texter, oavsett genre eller bara vissa ämnesspecifika? 
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f. Medvetenhet om mål och syfte 

Är du medveten om varför ni läser högt? 

Varför tror du läraren vill att du läser högt?  

Lär du dig något av högläsningen? 

- hur lär du dig? 

 

5. Högläsningens villkor 

a. Högläsningsträning 

Får du veta i förväg om du förväntas läsa högt på lektionen? 

Har du fått lära dig vad som krävs av en bra högläsare och vad man ska tänka på 

då man läser högt? 

Vad tror du krävs?  

Vad ska man tänka på? 

 

b. Texten  

Har de andra eleverna i klassen tillgång till samma text vid högläsningen? 

- vad tycker du om det? (bra/ dåligt, jobbigt/ skönt?)  

Har du tidigare läst eller kommit i kontakt med liknande texter som de som 

används vid högläsningen? 

Får du tillfälle att förbereda dig inför högläsningssituationerna? (alltid/ ofta/ 

sällan/ aldrig?) 

 

 

c. Erfarenhet 

Har högläsningen förekommit i tidigare skolår? 

- från läraren/ din egen? (ofta/ sällan?) 

Påverkar övning av högläsning dig?  

- hur? (mindre jobbigt, läskigt, pinsamt, nervöst…?) 

Har du erfarenheter av högläsning från hemmet? 

 

d. Gruppen  

Hur stor är gruppen vid högläsning? 

Påverkar gruppstorleken dig på något sätt? 

- hur många vill du helst läsa för om du fick välja? 

Spelar det någon roll vilka som är med i gruppen? 

Är det lättare att läsa för de du känner väl eller för de du känner mindre väl? 
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Bilaga 2 – Transkriberingskonventioner  

 

Fenomen Förklaring 

  Nåt Något 

Sånt Sådant 

Nån Någon 

Nåra Några 

Nånting Någonting 

Sen Sedan 

Va  Vad/ Var 

De Det 

Dom De 

Ja Jag 

Mej Mig 

Sej Sig 

Dej Dig 

Såhära Såhär 

Såntdära Sådant där 

Vadhetere/ Vahettere Vad heter det 

Lyssna Lyssnade 

Huvet Huvudet 

Asså Alltså 

Ah/ Aa/ Mm! Ja (som svar på en fråga) 

Mm/ Eh/ Ähm Ljud som tyder på tvekan  

Nnn/ Pff Obetydliga ljud 

Neeej/ Jaa Upprepning av vokaler för att representera förlängda ord 

. (punkt) Normal pausering, som man i skrift markerar med punkt för meningsbyte 

, (kommatecken) Ytterst kort pausering 

! (utropstecken) Utrop 

? (frågetecken) Fråga 

… Längre pausering 

"xxx" Citat 

(xxx) Vår anmärkning 

  

  Kommentar: Under intervjuerna uttalas ibland hela orden, så som de skrivs i 

skriftspråkssammanhang, till exempel något, vad och jag. Vi har i transkriberingarna då 

skrivit ut hela ordet för att visa den distinktionen mot när detta inte görs.  


