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_______________________________________________________ 

Syftet med den här studien är att ta reda på vilka åsikter elever på sex olika 

skolor i årskurs 2–3 har om högläsning, om det finns något samband mellan 

åsikterna om högläsning och tystläsning samt om åsikterna skiljer sig mellan 

killar och tjejer. Undersökningen har genomförts på sex olika skolor i 

Mälardalen med tio elevintervjuer och 100 elevenkäter. Hela studien bygger på 

att utgå från eleverna själva för att få svar på våra forskningsfrågor. Resultatet 

som uppkom från det insamlade materialet visade att elevernas åsikter om 

högläsning är varierande men att tjejerna är mer positiva till det än vad killarna 

är. Resultatet visade också att tystläsning uppskattas mindre av eleverna än vad 

högläsning gör. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Högläsning, åsikt, tystläsning, kön 
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1 Inledning 

Vi tänker tillbaka på vår egen skoltid och när stunden var kommen: det var dags för 

högläsning. Den stunden när lamporna var släckta, gardinerna fördragna och läraren läste 

högt ur en skönlitterär bok. Hela klassen samlades i en ring på mattan framme vid tavlan 

och vi kände hur lugnet lade sig över klassen. Hur ser det ut i skolorna idag? Finns denna 

mysiga stund kvar och har dagens elever samma uppfattning om högläsning som vi hade?   

Pettersson och Wester (2014, s. 504–506) skriver om Sveriges resultat i PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) undersökningar år 2001, 2006 och 2011. PIRLS är 

en internationell studie där elever i nio- och tioårsåldern undersöks angående sin 

läsförståelse. Sverige är ett land där eleverna är bra på att läsa om man jämför med andra 

länder och har visat sig ligga över medelsnittet i samtliga PIRLS-undersökningar. Trots det 

är Sverige ett av få länder där resultaten har sjunkit genom åren under PIRLS- 

undersökningar. Skolverket (2018a) visar att Sveriges resultat nu har förbättrats under 

senaste PIRLS undersökningen som gjordes år 2016. Resultatet var på samma nivå som år 

2001 då Sverige levererade som bäst. Kan det här innebära att Sveriges nedåtgående trend 

nu har vänt och att resultatet kommer att förbättras ytterligare under kommande år?  

Jönsson (2007, s. 10) skriver om olika fördelar med högläsning i klassrummet. Alla elever 

oavsett läskännedom får vara delaktiga när läraren läser högt för eleverna. Läraren och 

klassen har möjlighet att välja tjockare böcker med mer avancerat språkinnehåll än vad 

eleverna själva väljer till sin egen läsning. Under högläsning ges tillfälle att diskutera 

innehållet och/eller svåra ord så att alla elever är lika delaktiga och inkluderade i 

läsningen. Eleverna gör tillsammans en resa under högläsningen genom bokens ledtrådar 

och innehåll vilket skapar uppmärksamhet men även gemenskap i klassen då alla elever 

följer med på samma resa genom hela boken. 

Syftet med högläsning kan inte endast vara en mysig stund där läraren läser högt och 

eleverna lyssnar. Högläsning bör också bidra till elevernas lärande genom diskussion av 

bokens innehåll både före, under men även efter högläsningen. Genom att samtala om 

textens uppbyggnad och svåra ord kan eleverna utveckla sitt ordförråd och sin förståelse 

för de svenska skrivreglerna. En viktig utgångspunkt är att läraren har ett intresse för 

bokens innehåll så att även eleverna får en positiv inställning till högläsning (Fridolfsson, 

2015, s. 204–205). 
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Vi har i den här studien tagit reda på vad elever i årskurs 2–3 har för åsikter om 

högläsning, om det är liknande åsikter mellan högläsning och tystläsning samt om 

åsikterna skiljer sig mellan killar och tjejer. Vi har intervjuat tio elever och gjort 100 

elevenkäter med elever från sex olika skolor i Mälardalen. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att ta reda på vad elever i årkurs 2–3 har för åsikter om 

högläsning i skolan. Vi vill även se om åsikterna om högläsning är desamma som till 

tystläsning bland eleverna och om det finns något som skiljer sig mellan tjejer och 

killars åsikter om högläsning. Genom att besvara följande forskningsfrågor kommer 

syftet att uppnås:   

• Vilka åsikter har elever i årskurs 2–3 på sex olika skolor i Mälardalen om 

högläsning? 

• Finns det något samband mellan elevers åsikter om högläsning och tystläsning 

på dessa sex skolor? 

• Är killarnas och tjejernas åsikter om högläsning desamma på dessa sex skolor? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera en begreppsdefinition av vad vi menar 

med olika ord som vi använder oss av i den här studien. Tidigare forskning som är 

relevant för vår studie kommer även att beskrivas i det här kapitlet. Vi kommer också 

att redovisa vad styrdokumenten säger angående högläsning under avsnitt 2.2 

Styrdokument.  

2.1 Begreppsdefinition 

I den här studien använder vi ordet högläsning med betydelse av att en vuxen läser 

högt för eleverna under schemalagd tid, ur en skönlitterär bok som är bestämd av 

klassen eller läraren. Tystläsning kommer i den här studien att innebära en avsatt tid 

där eleverna läser tyst för sig själva ur en skönlitterär bok. Vi kommer även i den här 

studien att nämna olika kön såsom kille och tjej och då utgår vi ifrån vad eleverna 

själva valt att definiera sig som i vårt insamlade material, både enkäter och intervjuer. 

Vi använder ordet boksamtal i den här studien och definierar det som att en grupp 

elever sitter och pratar kring en specifik bok för att få höra varandras tankar och 

åsikter kring bokens innehåll och budskap.   

2.2 Styrdokument 

Enligt Skolverket (2018b, s. 257) ska svenskundervisningen gynna elevernas 

utveckling i det svenska språket. Just ordet högläsning finns inte med någonstans i 

hela läroplanen, men flera mål kan underlättas att nå med hjälp av högläsning. I det 

centrala innehållet för årskurs 1–3 står det att eleverna ska kunna förstå ”berättande 

texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” 

(Skolverket, 2018b, s. 258). Läroplanen menar även att elever i årskurs 1–3 ska 

övas ”att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” och känna till ”några 

skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer” (s. 259). Det är något vi anser kan 

tränas med hjälp av högläsning och samtal kring böcker.   

I Läroplanen (Skolverket, 2018b, s. 7) står det även att eleverna ska delta i aktiviteter 

som ska gynna elevens utveckling för att samtala, läsa och skriva. En möjlighet för att 
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utveckla det kan vara genom högläsning. Eleverna behöver utveckla sin 

kommunikationsförmåga för att våga samtala med andra och genom det känna tillit 

till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2018b, s. 7). Vi anser att den språkliga 

förmågan kan utvecklas både genom högläsning och tystläsning på så vis att man lär 

sig nya ord men även svenska språk- och skrivregler. Läroplanen (s. 9) menar att 

eleverna ska lära sig om respekt för sig själv och att visa respekt mot andra då skolan 

är en social plats. Eleverna ska känna trygghet, lust och vilja till att fortsätta lära. Vi 

anser att genom ett medvetet val av böcker, högläsning eller tystläsning, så kan 

bokens innehåll förmedla till exempel hur man är en bra kamrat vilket kan skapa en 

grund till att bygga ett bra klimat i klassrummet och i skolan.    

2.3 Tidigare forskning 

Körling (2018, s. 60) anser att vuxna inte vill lägga så mycket tid på högläsning 

eftersom det finns andra saker att göra som är viktigare att lägga tid på. Hon menar 

även att de vuxna i hemmet oftast försöker sträva efter att barnet ska kunna läsa själv 

men att det kan få motsatt effekt då barnet saknar den vuxnas närhet och gemenskap. 

Det här kan leda till att barnet istället tappar intresset helt för att läsa. Frågan är då 

om vuxna förstår hur betydelsefull högläsning är för barn och hur viktigt det är med 

högläsning i skolan? Vi har genom tidigare forskning tagit reda på vad elever lär sig 

utifrån högläsning och kommer att presentera några av exemplen under avsnitt 2.3.1 

Boksamtal, 2.3.2 Samband mellan tystläsning och högläsning, 2.3.3 Elevernas 

språkutveckling med hjälp av högläsning, 2.3.4 Instruktioner kopplat till 

högläsning och 2.3.5 Killar och tjejers åsikter om läsning.  

2.3.1 Boksamtal 

Jönsson (2009, s. 123–124) skriver om vikten av att läraren ägnar sig åt boksamtal 

tillsammans med sin klass. Hon beskriver att efter samtal med elever som har 

erfarenhet av boksamtal så framkommer det att eleverna anser att det bästa med 

boksamtal är att alla åhörare få ta del och lyssna på varandras tolkningar av en text. 

Genom det här utvecklas också förståelse för att man kan tolka en text på olika sätt 

beroende på olika och tidigare erfarenheter. Under boksamtal är det viktigt att skapa 

gemenskap och låta alla deltagare säga något om boken. Det är även viktigt att inte ha 

någon ledare som styr boksamtalet och bedömer om deltagarna har uppfattat rätt 
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eller fel, utan att istället utveckla förståelse för varandra och lära sig av varandra. 

Boksamtal med några styrande frågor om det lästa beskrivs som viktigt i skolans 

lägre åldrar då eleverna läser mindre idag än tidigare. Det här ställer ökade krav på 

att boksamtal med eleverna genomförs i skolan för att eleverna ska utveckla sin egen 

läsförmåga och själva kunna välja böcker efter sin egen läskunnighet (Jönsson, 2009, 

s. 123–124). 

2.3.2 Samband mellan tystläsning och högläsning 

Swanson, Vaughn, Wanzek, Petscher, Heckert, Cavanaugh, Kraft och Tackett (2011, 

s. 258) skriver att högläsning kan främja elevernas språk och även deras motivation 

till att själva läsa. Författarna menar att eleverna utvecklas på många olika sätt under 

högläsning, bland annat utvecklar eleverna ett större ordförråd och en fonologisk 

medvetenhet samt förbättrar sin läsförståelse. Chambers (2011, s. 65) beskriver att 

högläsning är som ett första steg i en elevs läsutveckling. Genom högläsning lär man 

sig om hur böcker och texter är uppbyggda bland annat att det bör finnas en början, 

en mitt och ett slut men även vad olika skiljetecken innebär, vilket underlättar när 

man själv ska läsa.   

 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s. 14) påstår att om den vuxna tar upp 

och diskuterar ord och olika begrepp under högläsningen kommer eleverna att bli 

medvetna om olika förhållningssätt till ord. Det här har betydelse för elevernas 

fortsatta läsutveckling. Elever som tidigt får ta del av högläsning börjar att uppfatta 

bokstavsljud och det har stor betydelse för elevens möjlighet till att lära sig att läsa. 

Chambers (2011, s. 78) anser att även de elever som kan läsa har stor nytta av 

högläsning. Genom högläsning utvecklas den delen av hjärnan som behandlar ljud, 

vilket är nödvändigt för att själv kunna läsa. Han beskriver även att om elever utsätts 

för nya ord så skapas möjligheter till att lättare kunna förstå och tolka olika texter. Ju 

mer man får lyssna till läsning desto rikare ordförråd skapas och detta resulterar i att 

man själv blir en bättre läsare. 

2.3.3 Elevernas språkutveckling med hjälp av högläsning  

Skolverket (2012, s. 14–15) lyfter fram högläsningens betydelse genom att det 

ger eleverna möjligheter att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Eleverna 

tolkar och förstår innehållet med hjälp av frågor som ställs av läraren under och/eller 
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efter högläsningen. Högläsning främjar även elevernas tolkningsförmåga genom att 

de tränas i att känna igen ofta förekommande ord, uttryck och språkets uppbyggnad.  

För elever i de yngre åldrarna menar Jönsson (2007, s. 61–62) att det är viktigt med 

högläsning för att innehållet i boken ska vara i centrum. Läraren kan läsa längre 

böcker med mer text och ändå få eleverna att förstå och hänga med i boken. När 

eleverna läser tyst själva kan fokus lätt hamna på att koncentrera sig på själva 

läsningen och då kan handlingen och innehållet glömmas bort. Genom att lyssna 

till högläsning kan eleverna bli mer positiva och motiverade till att själva läsa vilket 

även det gynnar elevernas språkutveckling. Högläsning ger även chans till 

inkluderande samtal kring vad som läses eftersom alla i klassen lyssnar till samma 

bok (Jönsson, 2007, s. 61–62). 

2.3.4 Instruktioner kopplat till högläsning 

Baker, Santoro, Biancarrosa och Baker (2015) har under 19 veckor studerat ett 

forskningsprojekt i USA som handlar om instruktioner vid högläsning i lågstadiet. 

Projektet genomfördes på 12 olika skolor med totalt 638 deltagande elever. Projektet 

gick ut på att lärarna skulle ge eleverna instruktioner till att arbeta kring en 

högläsningsbok både före, under och efter högläsningen. Ett exempel på en aktivitet 

att arbeta med före högläsningen var att diskutera vad det är för slags bok och genre 

och vad den kommer att handla om. Under högläsningen diskuterades svåra ord för 

att utveckla elevernas ordförråd men även tankar och åsikter och saker som händer i 

boken. Efter högläsningen skulle eleverna arbeta med att återberätta och summera 

boken. Eleverna kunde till exempel få berätta om början, mitten och slutet av boken 

för att även utveckla sin förståelse för vad boken handlade om. Resultatet av projektet 

visade att tydliga instruktioner och att arbeta kring högläsning gav eleverna mer än 

att enbart lyssna till högläsning utan att arbeta kring boken. Eleverna utvecklade ett 

större ordförråd och fick mer förståelse för innehållet i boken genom att ha aktiviteter 

kopplat till högläsning. 

2.3.5 Killar och tjejers åsikter om läsning 

McGeown, Johnston, Walker, Howatson, Stockburn och Dufton (2015, s. 390, 396) 

anser att åsikterna om läsning skiljer sig mellan killar och tjejer. De beskriver att 

tjejers åsikter om läsning är mer positiva än killars. En sak som visar på de olika 
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åsikterna är att fler tjejer läser frivilligt som en rolig aktivitet medan fler killar väljer 

att göra något annat än att läsa om möjligheten finns. Boltz (2009, s. 8) skriver att 

fler killar läser om de måste och om det finns ett syfte som kan vara att de lär sig 

något av det de läser. Killar kan även uppfatta läsning mer lustfyllt om deras 

intressen blir involverade i läsningen, till exempel genom att läsa en faktabok som 

handlar om något som intresserar eleverna.  

Vi anser att som lärare bör man välja varierande högläsningsböcker för att få fler 

elever intresserade av att lyssna, men att det även är viktigt att det finns flera olika 

sorters böcker som eleverna kan välja att ha som tystläsningsbok för att skapa 

positiva åsikter om läsning bland både killar och tjejer. Merisuo-Storm (2006, s. 112) 

stärker våra argument om hur viktigt det är att det finns olika sorters böcker 

som eleverna kan välja att läsa eller som läraren kan använda som högläsningsbok. 

Det måste finnas böcker med olika svårighetsgrader och med olika handlingar för att 

alla elever oavsett läskunnighet och kön ska uppfatta läsning som något positivt och 

utveckla goda åsikter om det (Merisuo-Storm, 2006, s. 112). 
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3 Metod och material 

I kapitlet metod och material beskrivs val av metod och anledningen till att vi valt just 

den metoden. Urval och genomförande med datainsamling och databearbetning 

kommer även att presenteras i det här kapitlet. Vi kommer även att presentera de tio 

elever som har blivit intervjuade i den här studien. Slutligen beskrivs hur vi 

har förhållit oss till de etiska principerna när undersökningen har genomförts. 

3.1 Metodologi 

Den här studien är grundad på kvalitativa och kvantitativa data. Tivenius (2015, 

s. 16–17) säger att kvalitativa data bland annat kan komma från öppna och personliga 

svar som i vårt fall är från våra elevintervjuer. Han fortsätter att beskriva kvantitativa 

data och att det kan bestå av statistik vilket vi får ut från våra enkäter i den här 

studien. Statistiska resultat kan som i vårt fall innebära att flera informanter ger svar 

på fasta frågor som sedan går att sammanställa i procent. Vi valde att göra både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar för att få ut så mycket svar som möjligt. 

Enkäterna ger oss flera svar men med mindre information medan intervjuerna ger 

oss större och bredare svar men inte med lika många informanter.      

3.2 Urval 

Till den här studien har vi valt att göra enkäter med 100 elever, lika många killar som 

tjejer i årskurs 2–3 och även tio intervjuer med elever (se tabell 1 i 3.2.1 Presentation 

av intervjuade elever) i årskurs 2–3. Anledningen till att vi valt just de årskurserna är 

för att vi anser att de eleverna troligtvis har kommit längre i sin egen läs- och 

skrivutveckling vilket gör det möjligt för eleverna att kunna besvara enkät- och 

intervjufrågor. Vi anser att de eleverna kan ge oss mer trovärdiga och utvecklade svar 

än vad elever i förskoleklass och årskurs 1 skulle kunna ge. För att få flera svar med 

möjlighet till variation så har vi valt att göra enkäter och elevintervjuer på sex olika 

skolor i Mälardalen. Vi har valt skolor utifrån kontakter och då mejlat och frågat om 

vi kunde göra en del av vår undersökning på deras skola. Eleverna som har deltagit i 

undersökningen har deras klasslärare fått välja ut. Vi har bara sagt att vi vill ha 

hälften killar och hälften tjejer. 
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Denscombe (2009, s. 51) skriver att en undersökning innehållande 30–250 

informanter är en småskalig undersökning men att det inte behöver innebär att 

resultatet man får är ogiltigt. Han skriver även att analysen blir lättare ju färre 

informanter man har eftersom det blir mindre svar att analysera och kategorisera. Vi 

anser att vårt antal av informanter är bra för att det finns chans till olika svar och 

samtidigt är det inte för många svar att analysera. I bilaga 1 och 2 går det att ta del av 

vår enkät och vår grund till intervjufrågorna som sedan utvecklades med följdfrågor 

beroende på svaren vi fick under intervjuerna.   

3.2.1 Presentation av intervjuade elever 

I tabellen nedan presenteras de intervjuade eleverna. Den visar att fem killar och fem 

tjejer har deltagit och att åtta elever går i årskurs tre medan endast två elever går i 

årskurs två. Anledningen till att det endast är två elever i årskurs två är att vi fick tag i 

fler lärare i årskurs tre som då valde ut en eller två elever från sin klass som vi kunde 

intervjua. Vid två av tillfällena bad vi om att få intervjua elever i årskurs två då vi 

redan hade intervjuat fem elever i årskurs tre men eleverna i årskurs två var då iväg 

från skolan på andra aktiviteter. Tabell 1 visar de tio intervjuade eleverna, deras kön 

och vilken årskurs de går i. 

Tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kön: årskurs: 

elev 1 tjej  2 

elev 2 kille 3 

elev 3 kille  2 

elev 4 kille 3 

elev 5 tjej 3 

elev 6 tjej 3 

elev 7 kille 3 

elev 8 kille  3 

elev 9 tjej 3 

elev 10 tjej 3 
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3.3 Genomförande 

Vi började med att utforma en elevenkät där det fanns frågor med fasta svar men även 

frågor med öppna svar. Vi skapade också tio intervjufrågor som vi hade som grund under 

intervjuerna, men beroende på elevernas svar så ställdes även följdfrågor vilket resulterar i 

att det blir semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009, s. 234–235). För att inte låta 

eleverna bli påverkade av varandra så genomfördes elevintervjuerna enskilt. Vi kontaktade 

sex skolor och bestämde tid för genomförande av elevenkäter och elevintervjuer. Vi 

skapade ett missivbrev (se bilaga 3) som vi mejlade till de aktuella lärarna som sedan 

vidarebefordrade detta till elevernas vårdnadshavare. I missivbrevet framgick det vad vårt 

syfte med studien är och även att vi följer de fyra forskningsetiska kraven 

(samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet) som 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om.   

Under intervjuerna spelades ljudet in med hjälp av två mobiltelefoner för att vi skulle 

vara säkra på att det inspelade materialet inte gick förlorat. Med hjälp av 

ljudupptagning får den som intervjuar ett permanent och en nästintill fullständig 

dokumentation av hela intervjusamtalet (Denscombe, 2009, s. 259). En fördel med 

att använda ljudupptagning under intervjuer är att det är lättare att fokusera på själva 

intervjun och att fokus inte blir att skriva ner intervjusvaren. En annan fördel är att vi 

inte glömmer bort vad informanterna har sagt och att de kan bli korrekt citerade i 

studien. Intervjusvaren har sedan transkriberats ner i ett Word-dokument så att vi 

lättare kan se likheter och skillnader mellan intervjusvaren. Transkriberingen 

genomfördes på så vis att vi lyssnade på de inspelade intervjuerna och samtidigt 

skrev ner vad varje enskild elev svarade under varje fråga. Vi valde även att 

färgmarkera alla elevers olika svar, en färg för varje elev, för att lättare kunna se 

vilken elev som sagt vad men även se samband och skillnader mellan de olika svaren.  

3.3.1 Datainsamling 

Våra data är insamlade genom tio elevintervjuer och 100 elevenkäter i årkurs 2–

3. Utifrån elevenkäterna och elevintervjuerna har vi fått fram elevernas åsikter 

om högläsning men även svar angående vad eleverna tycker om att själva läsa. Vi har 

också valt att eleverna ska ange deras kön på enkäten för att se om det är något svar 

som dominerar för det ena könet men som skiljer sig mot vad det andra könet valt att 

svara. Vi valde även att intervjua elever av båda könen för att även där kunna se om 
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något svar skiljer sig beroende på kön. Vi anser att det kan bli intressant att jämföra 

högläsning och tystläsning men även jämföra killarnas och tjejernas svar på 

enkäterna och intervjuerna delvis eftersom McGeown m.fl. (2015, s. 390, 396) anser 

att inställningarna skiljer sig mellan de olika könen. 

I den här studien valde vi att göra enkäter för att få in fler men mindre utförliga svar 

som vi sedan har sammanställt i procent. Vi valde även att göra intervjuer för att få ut 

mer utförliga svar som vi sedan har granskat, tolkat och analyserat. Vi anser precis 

som Denscombe (2009, s. 61) att det är bra med flera insamlingsmetoder för att 

kunna få och även jämföra både kvantitativa och kvalitativa data. I den här studien 

hade observation kunnat vara en metod för att se när olika klasser använder sig av 

högläsning, hur det går till och hur eleverna verkar uppfatta högläsningsstunden. Vi 

anser dock att den här studien är till för att höra elevernas åsikter och valde därför att 

få svar från eleverna direkt. 

 

Vi är medvetna om att när man använder elever som informanter så kan det finnas en 

risk för att eleverna väljer att svara det de tror att vi vill att de ska svara. Vi har, som 

även Skolinspektionen (2013, s. 3–4) skriver, varit väldigt noga med att berätta för 

eleverna vad vårt syfte med den här studien är och att eleverna är helt anonyma. Vi 

anser även att ämnet högläsning i skolan inte borde vara ett ”känsligt” ämne utan att 

eleverna kan svara ärligt och uppriktigt eftersom vi har varit väldigt tydliga med att 

det inte finns något svar som är rätt eller fel utan att alla svar är bra. En utmaning 

med att intervjua elever som vi även märkte genom vårt insamlade material är att 

eleverna svarar utan någon direkt eftertanke. Eleverna svarade oftast väldigt snabbt 

på våra frågor vilket vi tror är för att de svarar det första de tänker på och även om 

eleverna inte förstod någon fråga så svarade de ändå utan att fråga oss vad vi faktiskt 

menade.  

 

Vi skulle även kunnat intervjua lärare för att se vad de anser om elevernas åsikter till 

högläsning och hur de använder högläsning i skolan. Vi anser dock som vi tidigare 

nämnt att den här studien utgår från elevernas perspektiv och hur de själva känner 

och tycker om högläsning i skolan. Eleverna har även under intervjuerna fått berätta 

om hur deras högläsningsstunder går till så vi anser att vi har fått alla svar vi behöver 

för den här studien. 



 12 

3.3.2 Databearbetning 

Databearbetningen har under den här studien genomförts på två olika sätt eftersom 

vi hade både enkäter och intervjuer att bearbeta. Enkäterna har vi sorterat in efter 

kön och sedan procentuellt räknat ut hur många elever som fyllde i vilket 

svarsalternativ på varje fråga. Enkäten går att ta del av i bilaga 1 och där kan man 

även se att de flesta frågorna hade tre svarsalternativ. På de frågor där det var öppna 

svar har vi letat efter likheter och skillnader för att se samband mellan olika elever på 

olika skolor. Resultatet av enkäterna kommer delvis presenteras i olika kategorier 

som finns i kapitel 4 Resultat och analys men även genom stapeldiagram.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna på två mobiltelefoner för att sedan transkribera 

svaren i ett Word-dokument och till sist skriva ut intervjuerna. I Word-dokumentet 

skrev vi ner vad eleverna svarade under varje enskild fråga men även vad de svarade 

på följdfrågorna vi ställde. Efter det markerade vi med en färg på varje elev för att 

lättare kunna se vem som sagt vad och även se likheter och skillnader mellan de olika 

könens åsikter om högläsning och om det fanns något samband mellan tyst- och 

högläsning. 

  

När vi sammanställt enkäterna och skrivit ut intervjuerna valde vi att använda oss av 

kodning och kategorisering som analysmetod. Denscombe (2009, s. 367–377) 

beskriver kodning som att utifrån sina data hitta intressanta och återkommande ord 

eller meningar som skapar olika kategorier. Vi läste igenom våra intervjuer och 

enkäter, klippte isär svaren och delade in dem efter likheter i olika kategorier. När vi 

kodade materialet såg vi bland annat att beroende på kön fanns de olika åsikter om 

högläsning och att spännande böcker var den dominerande genren. Vi fick även fram 

att det finns samband mellan tyst- och högläsning och även att de flesta eleverna gör 

en aktivitet under tiden som läraren läser högt. Utifrån kodningen skapades 

kategorierna åsikter om högläsning kopplat till kön, samband mellan högläsning 

och tystläsning, elevernas val av högläsningsbok, elevernas lärdom av 

högläsning och aktiviteter för eleverna under högläsning, dessa kommer att 

presenteras i kapitel 4 resultat och analys.  
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3.4 Etiska principer 

Vi har under den här studien följt god forskningssed och de fyra krav som 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar. Dessa fyra krav är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Inför enkät- 

och intervjuundersökningarna har vi skickat ut ett missivbrev till elevernas 

vårdnadshavare där det framgår vad syftet med studien är och vilka rättigheter 

informanterna har. Därefter har vårdnadshavarna fått säga ifrån om de inte vill att en 

elev ska delta i undersökningen. Vi har även pratat med alla elever och förklarat att 

det är frivilligt att svara på enkäten och att ställa upp på en intervju och att eleverna 

närsomhelst kan välja att avsluta intervjun eller välja att inte svara på enkäten. Det 

framgår tydligt att vi följer Vetenskapsrådets (2017) fyra krav.  

  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att informationskravet innebär att vi ska delge 

informanterna och deras vårdnadshavare (om informanten är under 18 år) 

information om studien, dess syfte och informanternas uppgift. Informationskravet 

innebär också att informanterna och deras vårdnadshavare ska få information om att 

det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i 

studien. Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare och deras vårdnadshavare ska 

ge sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Samtycket ska ske frivilligt utan 

någon påverkan av andra. Konfidentialitetskravet står för att alla informanter är 

anonyma och att ingen som läser studien kan ta reda på vem som har sagt vad. 

Nyttjandekravet innebär att det material vi har samlat in endast kommer att 

användas i den här studien och inte kommer att användas i kommersiellt bruk eller i 

något annat syfte. Materialet kommer att raderas och försvinna när arbetet är 

godkänt. 
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4 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer resultatet av våra intervjuer och enkäter att presenteras. I 

avsnitt 4.1 Empiri kommer våra kategorier som skapats utifrån vårt insamlade 

material att redovisas. Vi kommer även att redogöra för hur vi har analyserat 

resultatet och till sist kommer en resultatsammanfattning.    

4.1 Empiri 

Med utgångspunkt i vår empiri grundades fem olika kategorier som kommer att 

redovisas och analyseras under följande del 4.1.1 Åsikter om högläsning kopplat till 

kön, 4.1.2 Samband mellan högläsning och tystläsning, 4.1.3 Elevernas val av 

högläsningsbok, 4.1.4 Elevernas lärdom av högläsning och 4.1.5 Aktiviteter för 

eleverna under högläsning. Citaten som redovisas i de olika resultatavsnitten är 

utvalda beroende på vilken kategori som har skapats utifrån vår empiri. Under till 

exempel avsnitt 4.1.1 Åsikter om högläsning kopplat till kön har vi valt ut citat som 

handlar om elevernas åsikter om högläsning beroende på de olika könen. Vi har även 

varit noga med att alla elever har blivit citerade minst en gång för att skapa större 

variation på svaren.  

4.1.1 Åsikter om högläsning kopplat till kön 

Alla elever som har svarat på enkäten eller blivit intervjuade har erfarenheter av 

högläsning i skolan, vissa mer och andra mindre. Några elever berättade att de hade 

högläsning alla dagar i veckan och några hade bara högläsning 1–3 dagar i veckan. 

Utifrån enkätsvaren har vi sett att tjejer är mer positiva till högläsning än vad killar 

är. Stapeldiagrammet här nedan är skapat utifrån 100 enkätsvar, 50 tjejer och 50 

killar, och sammanställt i procent. I figur 1 kan man se elevernas svar på frågan 

tycker du högläsning är roligt? Av 50 killar svarade 42 procent ja, 16 procent nej och 

42 procent ibland. Av de 50 deltagande tjejerna svarade 60 procent ja, 0 procent nej 

och 40 procent ibland. 
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Figur 1. 

 

Utifrån vår insamlade data har vi kommit fram till att eleverna har varierade åsikter 

om högläsning beroende på elevernas kön. Här nedan följer två citat från två tjejer 

som har en positiv inställning till högläsning.   

 

Jag tycker att högläsning är kul för att de är lugnt, skönt och man kan vila under tiden (E1 tjej, 

intervjutillfälle 1, 23 november 2018).   

  

Jag tycker om det för att det är spännande och mycket som händer i böckerna (E6 tjej, 

intervjutillfälle 2, 28 november 2018).    

 

Utifrån vårt insamlade material har vi fått fram att killarnas åsikter är mer negativa 

än tjejernas. Under intervjuerna fick vi även reda på att 40 procent av killarna anser 

att det har att göra med vad det är för typ av högläsningsbok och om den intresserar 

eleverna. Här nedan följer två citat från två killar som anser att åsikter om högläsning 

har att göra med vad för typ av högläsningsbok det är. 

 

Nja ibland, det beror på vad de är för bok och om den är en bra eller dålig. Det är långtråkigt 

om det är en tråkig bok och kul när det är en spännande bok. Jag tycker att det är roligare att 

läsa hemma för att då får jag välja bok själv (E2 kille, intervjutillfälle 1, 23 november 2018).  

   

Ibland, det beror på om det är en spännande bok (E7 kille, intervjutillfälle 4, 28 november 

2018).  

 

Enligt enkät- och intervjusvaren så är det nästan alltid läraren som väljer 

högläsningsbok. I resultatet av vårt insamlade material har eleverna uttryckt att om 

de får vara med och välja högläsningsbok så känner de sig delaktiga vilket kan leda 
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till att högläsningen blir roligare. Boken som blir vald intresserar då majoriteten av 

klassen och även killarna kan då få positiva åsikter om högläsning. Läraren kan välja 

ut till exempel tre olika böcker som hen sedan presenterar för klassen och genom 

röstning och majoritet utses högläsningsbok tillsammans med eleverna.  

4.1.2 Samband mellan högläsning och tystläsning 

När enkät- och intervjufrågorna skapades tyckte vi att det skulle vara intressant att se 

om elevernas åsikter om tystläsning och högläsning är desamma eller om en elev kan 

ha helt delade meningar kring dessa två aktiviteter. Under elevintervjuerna fick vi 

höra delade meningar kring tystläsning och högläsning men 44 procent av eleverna 

hade samma inställning till båda aktiviteterna. Enligt våra enkätsvar på frågan 

”tycker du själv om att läsa” ser man även här att tjejernas åsikter är mer positiva än 

vad killarnas är. Resultatet i stapeldiagrammet är skapat i procent utifrån våra 100 

enkätsvar. I Figur 2 kan man se att av 50 killar svarade 26 procent ja, 20 procent nej 

och 54 procent ibland på frågan tycker du själv om att läsa? Av de 50 deltagande 

tjejerna svarade 39 procent ja, 10 procent nej och 51 procent ibland. 

 

 

Figur 2. 

  

Vi tror att tystläsningsbok är något eleverna själva kan välja ut bland de böcker 

skolan har köpt eller lånat in och därför borde elevernas tystläsningsbok kunna vara 

en bok som intresserar varje enskild elev.  
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Här nedan följer två citat från två elever som anser att högläsning är roligt av olika 

anledningar men att tystläsning inte är så roligt eller att det kan bli roligt beroende på 

vilken bok man läser.   

   

Nej, Jag tycker inte om att läsa för att det tar tid och är jobbigt, jag blir stressad. Jag tycker lite 

om högläsning för då får vi spela spel på Ipad men ibland glömmer jag bort vad vi läser och 

vad boken handlar om (E5 tjej, intervjutillfälle 3, 27 november 2018).  

  

Jag tycker lite om att läsa ifall det är en bra bok. Jag tycker högläsning är kul för att vår 

lärare läser så bra och använder olika röster (E8 kille, intervjutillfälle 5, 29 november 2018).   

 

Här nedan går det att ta del av två andra elever som har samma åsikt om både 

tystläsning och högläsning.   

 

Jag tycker om att läsa för jag lär mig massa saker och får använda min fantasi. Jag tycker om 

högläsning för att det är kul att lyssna när någon annan läser (E9 tjej, intervjutillfälle 6, 30 

november 2018).   

 

Jag tycker det är kul att läsa, det är roligt. Högläsning är bra för att man kan koppla av och 

bara lyssna (E10 tjej, intervjutillfälle 6, 30 november 2018).   

4.1.3 Elevernas val av högläsningsbok 

Vi anser att det är intressant att fråga eleverna vad för sorts böcker de gillar att lyssna 

på under högläsningsstunden. Under intervjuerna och även utifrån enkätsvaren så 

var det en genre som dominerade helt. Här nedan följer tre exempel på citat som 

framkom under elevintervjuerna och visar på den dominerande genren. 

   

Spännande (E3 kille, intervjutillfälle 2, 26 november 2018).  

  

Spännande och otäcka böcker (E6 tjej, intervjutillfälle 4, 28 november 2018).  

  

Spännande (E1 tjej, intervjutillfälle 1, 23 november 2018).   

 

Spännande böcker svarade alla tio intervjuade elever. Vi ställde följdfrågor där vi bad 

eleverna att utveckla vad en spännande bok innebär och vad den kan handla om. 

Vissa elever svarade att en spännande bok är otäcka böcker om spöken, vissa 

förklarade mer miljön och att det är mörkt, spännande och mycket skog beskrivet i 
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böckerna och någon elev svarade att det är spännande när något eller någon 

försvinner.  

  

I enkäten var en öppen fråga att eleverna skulle skriva en bok som de har upplevt 

varit bra under högläsningen. Det kom in några olika boktitlar som eleverna ansåg 

varit bra men tre specifika böcker hade 70 av 100 elever svarat och det var 

Sandvargen serien av Åsa Lind, Den magiska kappan av Katarina Genar och 

Loranga böckerna av Barbro Lindgren. Vår tanke är att eleverna kan ha nämnt just 

dessa böcker för att det är boken som klassen läser just nu. Vi tror att eleverna väljer 

att nämna boken som ligger färskast i deras minne men det kan också vara så att de 

valt att nämna sin favoritbok.   

4.1.4 Elevernas lärdom av högläsning 

Högläsning är en sak på schemat som kan anses ha ett luddigt syfte enligt oss. Vad vi 

har upplevt så är det sällan någon elev som ställer frågan varför när det kommer till 

just högläsning. I de andra skolämnena kan man däremot höra elever fråga varför 

man ska göra det och då kan läraren motivera syftet med ämnet. Under våra 

elevintervjuer och enkäter har vi därför valt att fråga eleverna vad de själva anser att 

de lär sig av högläsning.   

 

Jag tycker att det är bra med högläsning för att man får lära sig många nya saker så som nya 

konstiga ord som vi då brukar prata om och fröken förklarar vad ordet betyder om ingen 

annan i klassen kan det. Det är kul för att man får använda fantasin och drömma sig bort (E9 

tjej, intervjutillfälle 6, 30 november 2018).   

  

Ibland kan jag känna att jag lär mig något typ som hur man läser med sin röst (E7 kille, 

intervjutillfälle 4, 28 november 2018).   

 

Jag lär mig nya ord, vi stannar upp och pratar om svåra ord (E2 kille, intervjutillfälle 1, 23 

november 2018).   

 

Jag lär mig att sitta still, räcka upp handen och nya konstiga ord som vi diskuterar (E6 tjej, 

intervjutillfälle 4, 28 november 2018).   

 

Här ovan kan man se fyra elever som under intervjuerna uttryckte att de lärde sig 

saker under högläsningen. De resterande sex elevintervjuerna resulterade också i att 
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eleverna svarade att de lärde sig något men att vissa inte riktigt visste vad och att 

andra svarade liknande som de fyra tidigare citaten.  

  

Enligt enkätsvaren från 100 elever så kunde vi tydligt se något som vi upplevde som 

negativt. 40 procent av alla killar som deltog i enkätundersökningen svarade att de 

själva anser att de inte lär sig något av högläsning medan alla tjejer nämnde minst en 

sak som de ansåg att de lär sig av högläsning. När vi såg detta resultat av 

undersökningen blev vi fundersamma och kände att vikten av att tala om syftet med 

allt man gör i skolan är extremt viktigt och att man inte ska glömma att tala om just 

syftet med högläsning med eleverna. Det kan också vara så att killarna inte ”orkade” 

tänka på om eller vad de verkligen lär sig av högläsning då frågan var sist på enkäten 

och hade ett öppet svar.    

 

Utifrån enkät- och intervjusvaren fick vi även fram att det sällan pratas kring 

högläsningsboken. När det är en ny bok som ska börja läsas kan i vissa fall läraren 

läsa på baksidan för att beskriva kort vad boken kommer att handla om men i de 

flesta fall så presenteras bara titeln och läraren börjar sedan läsa högt ur boken. När 

en bok är färdigläst uppgav ingen elev att de skriver någon bokrecension men 70 

procent menade att de muntligt får uttrycka sina åsikter kring boken medan 

resterande 30 procent uppgav att de inte alls pratar om boken när den är färdigläst. 

Vi anser precis som Jönsson (2009, s. 123–124) att boksamtal är viktigt och givande 

på flera sätt vilket vi anser att fler lärare borde förstå och även använda sig av i 

skolan. 

4.1.5 Aktiviteter för eleverna under högläsning 

Utifrån våra erfarenheter när vi själva gick i årskurs 2–3 fick vi antingen rita på 

papper eller bara lyssna på läraren när hen läste högt ur högläsningsboken. Idag när 

vi vet att världen har blivit mer digitaliserad och fler skolor har tillgång till surfplattor 

och datorer så verkar vissa skolor använda dessa även under högläsningen.  

    

Jag tycker lite om högläsning för då får vi spela spel på Ipad men ibland glömmer jag bort vad 

vi läser och vad boken handlar om. Vi får spela hill climb eller sandbox, på hill climb kör man 

bil och på sandbox får man färglägga och rita (E5 tjej, intervjutillfälle 3, 27 november 2018).  

 

Ibland får vi rita men ibland får vi bara lyssna (E10 tjej, intervjutillfälle 6, 30 november 2018).  
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Två av tio elever berättade att de oftast fick spela spel på sin Ipad under högläsningen 

men att det då endast fick välja mellan specifika spel som läraren valt ut. De 

resterande åtta eleverna svarade att ibland får de rita och ibland får de bara lyssna 

under högläsningen.   

 

Vi har aldrig tidigare stött på aktiviteten att spela spel på Ipad under högläsningen 

och därför ville vi fråga de två eleverna mer angående det under intervjuerna. Båda 

eleverna sa själva att det ibland kunde vara distraherande att spela på sin Ipad för att 

de ibland glömmer bort att lyssna på boken men trots det så ville eleverna spela på 

sin Ipad under högläsningen. Vår tanke blev då att högläsningen inte når något syfte 

om eleverna spelar Ipad-spel under högläsningen eftersom att det kan vara svårt att 

fokusera på både Ipaden och högläsningen samtidigt.   

4.2 Resultatsammanfattning 

Vår undersökning visade att 42 procent av killarna och 60 procent av tjejerna tyckte 

att högläsning var roligt. Det var 42 procent av killarna och 40 procent av tjejerna 

som svarade att det ibland är roligt med högläsning. Ett resultat som tydligt visade 

sig i enkätundersökningen var att killarnas åsikter om högläsning var mer negativ än 

tjejernas. Enligt enkätresultaten var det ingen tjej som ansåg att högläsning inte är 

roligt medan 16 procent av killarna kände att högläsning inte är roligt. Under 

intervjuerna däremot var det ingen kille som påstod att högläsning inte var roligt. 

Killarna sa att högläsning är roligt eller i alla fall ibland beroende på vilken 

högläsningsbok som är aktuell. Sambandet mellan högläsning och tystläsning visade 

sig vara varierande bland de olika eleverna. 44 procent av eleverna hade samma 

åsikter om högläsning som till tystläsning oavsett om de var positiva eller negativa. I 

de fall där svaren inte stämde överens så gillade eleverna högläsning men inte att 

själva läsa för att det var allmänt tråkigt och/eller jobbigt.  
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5 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer resultatet utifrån våra enkäter och intervjuer att 

diskuteras. Vi kommer att jämföra våra enkät och intervjusvar och vi kommer även 

att föra en metoddiskussion. Till sist i det här kapitlet kommer vi att diskutera 

pålitlighet och trovärdighet av den här studien. 

5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån både våra enkät- och intervjusvar fick vi ta del av att eleverna inte ansåg att 

de pratar något om böckerna som läses under högläsningen. Klassen får inte chans 

till att spekulera kring vad boken kommer att handla om innan den börjar att läsas 

och de får heller inte chans till att uttrycka sig kring boken varken under eller efter 

högläsningen. Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp och Shih (2012, s. 309) skriver 

att det inte ges utrymme för en öppen diskussion i klassrummet kring böcker för 

eleverna. Det är något som stämmer överens med vårt resultat utifrån vårt insamlade 

material. Vi kan inte utifrån den här studien konstatera att det inte finns klasser där 

man pratar om högläsningsboken eftersom vi har gjort en undersökning med 

begränsat antal elever på sex olika skolor och det kan vara så att just de elever vi har 

pratat med är ett undantag. En annan tanke är att det här är svar från elevernas 

perspektiv och att vi kanske hade fått ett helt annat svar ifall vi pratat med lärarna till 

eleverna. Samtidigt är det så pass många elever som svarar att de inte pratar något 

kring högläsningsboken vilket i så fall resulterar i att lärarna behöver ändra sätt att 

prata kring boken eftersom eleverna inte uppfattar det.   

Lane och Wright (2007, s. 674) anser att läsa högt för elever kan vara ett mycket 

kraftfullt sätt att öka deras ordförråd, lyssnarförståelse, syntaktiska utveckling och 

ordigenkänningsförmåga. Utifrån våra elevintervjuer fick vi fram att alla tio elever 

ansåg att de lärde sig något av högläsning och det dominerande svaret på frågan vad 

de lär sig av högläsning var just nya ord och att lyssna på andra. Kindle (2010, s. 67) 

skriver att genom högläsning kan läraren som läser använda sig av gester 

och kroppsspråk för att ge ledtrådar kring vad orden i texten betyder. Under våra 

elevintervjuer var det en elev som berättade att hens lärare läser med inlevelse i 

rösten under högläsningen. Det här är något vi anser att alla lärare bör göra under 
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högläsningen för att väcka elevernas uppmärksamhet och intresse och för att 

tydliggöra vad texten i boken handlar om.     

5.1.1 Jämförelse mellan enkät- och intervjusvar 

Vårt insamlade material bestod av 100 elevenkäter och tio elevintervjuer. Vi anser att 

vi fick mer djupgående syn på högläsning i skolan utifrån elevintervjuerna där 

eleverna kunde uttrycka sig muntligt för att svara på frågorna. Elevenkäterna fick vi 

också bra svar ifrån men det blev ett mer statistiskt resultat eftersom vi hade fler 

frågor med svarsalternativ och inte så många öppna frågor. Vi upplevde också att 

vissa av eleverna inte ville/orkade/kunde svara på de öppna frågorna där de blev 

tvungna att själva skriva och formulera sig. Vi är medvetna om att 

enkätundersökningar inte alltid är 100 procent tillförlitliga då vissa inte engagerar sig 

i frågorna. Det kan även vara så att eleverna inte förstår alla frågor i enkäten, och 

därför bad vi eleverna att fråga oss om det var något de inte förstod, vilket vissa 

elever också gjorde när vi var där och gjorde enkätundersökningen. Enkätfrågorna 

var utformade på samma sätt till alla elever medan elevintervjuerna gav oss möjlighet 

till att anpassa frågorna för varje enskild elev och om en elev inte förstod frågan 

kunde vi utveckla och förklara på ett sätt som gjorde att eleven förstod. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi är nöjda över val av metoder till den här studien och att vi fick chansen att besöka 

de skolor vi fick. Eftersom vi kunde göra vår studie på sex olika skolor ökar 

trovärdigheten och vi fick fler elevsvar på vad eleverna har för åsikter om högläsning i 

skolan. Vi kombinerade enkäter och intervjuer för att nå ut till en större grupp av 

informanter och för att sedan kunna jämföra de med varandra.   

 

Det vi märkte under elevenkäterna var att vi hade stora förhoppningar på att alla 

elever kunde läsa och svara på frågorna utan större svårigheter, men det kunde tyvärr 

inte alla. Vissa elever kunde inte läsa enkätfrågorna och vissa kunde inte skriva ner 

sina svar på de öppna frågorna. I en del av klasserna valde vi att läsa frågorna högt en 

efter en och även gå runt och hjälpa till att formulera svaren som eleverna ville ge 

men i vissa klasser hann vi inte uppfatta att så många elever inte förstod vissa frågor 

och därför bara kryssade för ett svar. Det vi diskuterade efter att vi varit ute på de 
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olika skolorna var att eleverna troligtvis inte var så bekanta med enkäter. Vi hade nu i 

efterhand valt att presentera våra enkäter muntligt mer utförligt innan vi gav 

enkäterna till eleverna, då hade vi kunnat förklara skillnaden mellan högläsning och 

tystläsning men även funnits med som hjälp för att formulera svar på de öppna 

frågorna.    

 

Under intervjuerna var det några elever som missuppfattade vissa frågor och som 

svarade på helt andra saker än vad vi frågat om. I vår studie gjorde vi muntliga 

intervjuer som resulterade i att vi kunde ställa samma fråga igen fast med andra ord 

så att vi ändå kunde få svar på de frågor vi ville. Vi upptäckte att det finns vissa 

svårigheter med att intervjua elever bland annat att det inte går att få så 

välutvecklade svar. Eleverna svarade det första som de tänkte på när vi ställde en 

fråga och vi upplevde att de hade svårt att reflektera och tänka över sitt svar. Det var 

en lärorik stund för oss när vi intervjuade elever eftersom det skiljer sig från att 

intervjua vuxna där kan man diskutera på ett helt annat sätt och på så sätt få mer 

utförliga svar. När man intervjuar elever kan det vara så att de säger det som de 

tänker på just då och har svårt att tänka tillbaka på hur högläsningen genomförs och 

hur läraren gör när hen läser.  

 

I efterhand hade det varit lärorikt om vi även hade intervjuat någon eller några lärare 

för att se om de hade gett oss samma svar som eleverna. Vi hade även fått mer 

bakgrund och förståelse för hur olika lärare arbetar med högläsning i skolan och hur 

lärarna upplever elevernas åsikter om högläsning. Vi har märkt att det finns vissa 

skillnader kring elevernas åsikter om högläsning beroende på kön. Det hade varit 

intressant att dela med sig till lärarna om vad eleverna tycker om högläsning och se 

om lärarna hade liknande uppfattning om elevernas åsikter. 

5.3 Pålitlighet och trovärdighet 

Denscombe (2009, s. 380–381) beskriver validitet och tillförlitlighet vilket innebär 

om studien är trovärdig och pålitlig. Vi anser att vår studie till viss del är pålitlig och 

trovärdig. Vi är medvetna om att 100 elevenkäter och tio elevintervjuer inte 

representerar alla elevers åsikter om högläsning i hela Mälardalen. Vi har utgått från 

sex olika skolor vilket ökar trovärdigheten på studien i jämförelse om man skulle varit 
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på färre skolor men självklart hade pålitligheten och trovärdigheten ökat ifall man 

besökt alla skolor i hela Mälardalen. 

   

Vissa resultat som dominerar överlägset anser vi blir pålitliga då de flesta eleverna 

svarade samma sak vilket innebär att det till största sannolikhet stämmer. Vår studies 

pålitlighet och trovärdighet ökar då vi valt att ha enskilda elevintervjuer för att inte 

låta eleverna bli påverkade av varandra. Då vi även valt att ljuduppta elevintervjuerna 

minskar risken för misstolkning eller felcitering i studien (Denscombe, 2013, s. 380–

381). Pålitligheten och trovärdigheten utifrån våra enkäter är svårt att svara på då vi 

inte vet om elever i årskurs 2–3 svarar ärligt och engagerar sig i enkäten eller om de 

bara väljer att kryssa i något för att det var deras uppgift. Även i det här fallet anser vi 

att enkätundersökningen är trovärdig och pålitlig på de ställen där ett och samma 

svar var dominerande.  
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6 Avslutning 

Det vi har kommit fram till i den här studien är att elever i årskurs 2–3 anser sig vara 

positiva till högläsning och tystläsning om boken som är aktuell intresserar dem. Vi 

har fått fram att tjejer har mer positiva åsikter om läsning än vad killar har men att 

det inte skiljer sig allt för mycket beroende på kön och att det oftast handlar om att 

böckerna som läses måste intressera varje enskild elev för att åsikten om läsning ska 

bli positiv. Vi har även sett att eleverna har mer positiva åsikter om högläsning än vad 

de har om tystläsning. Det här kan bero på att tystläsning kräver mer av eleverna 

medan de flesta eleverna uppfattar högläsning som en skön stund där man kan 

slappna av.  

 

Intressant fortsatt forskning hade varit att intervjua flera elever men även deras 

lärare för att kunna jämföra och se om eleverna och läraren har samma uppfattning 

kring högläsning i skolan. Det hade också varit intressant att göra observationer för 

att med egna ögon kunna se hur läraren arbetar med högläsning och hur eleverna 

uppfattar det under den stunden. Det hade också varit bra att se ifall eleverna känner 

sig delaktiga och aktiva under högläsningen eller ifall de verkar tänka på annat under 

den tiden. Både tidigare forskning och vår studie visar på att tjejer har mer positiva 

åsikter om läsning men det hade varit intressant att fortsätta forska kring just varför 

det skiljer sig mellan killar och tjejer i redan så tidig ålder.    

 

Vi hade även tyckt att det hade varit bra att prata med lärarna om vad deras elever 

gav för svar på våra enkät- och intervjufrågor. Då hade lärarna fått veta vad deras 

elever anser om högläsning och det hade varit kul att se ifall lärarna visste att 

majoriteten av eleverna i den här undersökningen till exempel gillade spännande 

böcker mest. Vi hade även velat förmedla till lärarna att eleverna anser att de inte får 

vara med och välja högläsningsbok och att om fallet hade varit annorlunda så hade 

fler elever fått mera positiva åsikter kring högläsning då boken hade intresserat de 

flesta eleverna i klassen. Till sist hade vi velat förmedla vikten av boksamtal med 

eleverna till deras lärare då eleverna själva anser att de aldrig har haft boksamtal eller 

ens pratat om boken som har lästs.  
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Bilaga 1 

Enkät 
 

Tjej / Kille  

 

Tycker du högläsning är roligt? Ja☺   Nej   Ibland 

Varför tycker du så? 

Svar:_______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Tycker du om att läsa? Ja☺   Nej   Ibland 

 

Vilken bok tycker du har varit bra under högläsningen? 

Svar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Vem väljer högläsningsbok? Läraren   Eleverna   Annat  

Om du valt Annat, vem väljer högläsningsbok?  

Svar:_______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Pratar ni om vad som har lästs innan eller efter högläsningen?   

Ja☺  Nej  Ibland   

 

Vad lär du dig av högläsning? 

Svar:_______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad tycker du om att läsa? 

2. Vad tycker du om högläsning i skolan? 

3. Hur ofta har ni högläsning i skolan? 

4. Innan ni läser i boken, brukar ni göra en återkoppling av vad ni läst tidigare? 

5. Hur gör ni om en kompis varit sjuk? Får ni i klassen då berätta vad ni har läst om? 

Eller berättar läraren? Ingen berättar? 

6. När ni har läst ut en bok, brukar ni prata något om boken? Skriva en recension? 

Bokprat? 

7. Hur sitter ni elever när läraren har högläsning? Vid bänk/bord? På mattan? Mys-

soffa? 

8. Vilka sorters böcker gillar du att lyssna på? Äventyr? Spänning? Roliga? Vänskap? 

9. Vad lär du dig av högläsning i skolan? 

10. Hur länge brukar ni ungefär ha högläsning? 15 min? 30 min? 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

Ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i den här undersökningen.  

Vi är två studenter från grundlärarutbildningen F-3 på Mälardalens högskola som nu 

är inne på termin sex av åtta och ska skriva vårt självständiga arbete i ämnet svenska. 

Vi har valt att skriva om elevers tankar och åsikter om högläsning. Syftet med det 

här arbetet är att se hur högläsning i skolan är och fungerar utifrån elevernas 

perspektiv. Vi vill vi ta reda på vad elever i årskurs två och tre har för åsikter om 

högläsning.   

Vi ska i vår undersökning intervjua tio elever i årskurs två och/eller tre för att se hur 

de upplever högläsningen i skolan. Under intervjun efterfrågar vi elevens egna tankar 

och åsikter. Vi ber även om att få spela in intervjuerna med ljudupptagningen för att 

lättare kunna presentera resultatet i vår studie.  

Under den här undersökningen kommer vi att följa god forskningssed och följer 

därför informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebär att ni kommer att vara anonyma, vi kommer inte att 

använda era svar i kommersiellt bruk och genom att ni väljer att besvara våra frågor 

har ni ingått samtycke med oss. Intervjuerna kommer att raderas när uppsatsen är 

färdig skriven. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Om ni har några funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar!  

Student - Elin Lavén - eln16004@student.mdh.se  

Student - Viktoria Fuxgård - vfd16001@student.mdh.se  

Handledare – Miriam Nylander – miriam.nylander@mdh.se  

Handledare – Gustav Bockgård – gustav.bockgard@mdh.se 
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