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Syftet med denna studie är att undersöka huruvida högläsning påverkar elevers läsförståelse i 

kursen svenska 1 på gymnasiet samt hur gymnasieelever ser på högläsning som ett arbetssätt i 

svenskämnet. 38 elever som studerar på ett teoretiskt program deltog i undersökningen. 

Datainsamlingen bestod av en läsförståelseövning med en efterföljande kvantitativ åsiktsenkät 

samt en kvalitativ undersökning i form av en fokusgrupp. Resultatet visade att högläsningen 

till viss del påverkade elevernas läsförståelse negativt med färre producerade svar per elev än 

efter tyst läsning. Enkätsvaren påvisade att ungefär hälften av eleverna var likgiltiga inför 

arbetssättet, men flera för- och nackdelar togs även upp. Slutsatsen av studien är att 

högläsning kan användas i svenskämnet för att variera innehållet, men att elever i stor grad 

känner sig likgiltiga inför arbetssättet och elevernas läsförståelse påverkas inte till det bättre.  
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1 Inledning 

Jag har inte många minnen från mina första år i skolan, men de jag har är så starka att de aldrig 

kommer att försvinna. Då meningen med introduktionen inte är att ge dig en bild av vad som 

försiggick i mitt liv i början av 90-talet, vill jag bara ta upp det som är relevant utifrån detta arbete 

och det är mitt möte med berättandet och högläsningen. På lågstadiet berättade min fröken, med 

hjälp av en flanellograf, berättelser från Bibeln och klassen var aldrig så tyst och stilla som då. I 

allrummet på fritids läste Carina Häxorna av Roald Dahl med en sådan inlevelse att det var som om 

hon skrivit boken själv och det var som om tiden stannade. Senare, i årskurs 6, låg jag med huvudet 

på bänken och hörde på när min lärare läste om Nasses tragiska öde i Williams Goldings Flugornas 

herre och jag grät.  

 Vad är poängen med dessa anekdoter? De är alla exempel på hur högläsning kan tränga in i 

själen och minnet på ett sådant sätt att texten du hört aldrig tynar bort. Det som dock tynade bort var 

högläsningen i sig. På högstadiet och gymnasiet kan jag inte minnas att en lärare någonsin öppnade 

en bok och lät oss elever bara få sitta och dras med i Lagerlöfs eller Kafkas skildringar. Nu när jag 

själv är på väg att starta upp min ämneslärarkarriär tänker jag att det kanske finns plats för 

högläsningen även upp i åldrarna. Hundratals studentuppsatser om högläsning på grundskolan 

vittnar om dess betydelse i lägre åldrar, men handlar inte skolan om ett livslångtlärande där 

fungerande metoder bör implementeras för alla elever oavsett ålder? Tanken att högläsning trots allt 

är mest lämpligt för yngre barn med inte helt utvecklade läs- och koncentrationsförmågor kvarstår, 

men betyder det att vi upp i åldrarna inte möter elever med samma läsförutsättningar trots att de 

studerat längre?  

 Ett exempel där det kan sägas att den första frågan besvarades med ’ja’ och andra frågan med 

’nej’ var år 2015 då två gymnasielärare valde högläsningen som undervisningsmetod i kursen 

textkommunikation. De arbetade med en elevgrupp där många av ungdomarna hade svårigheter med 

läsning av olika anledningar. Det rörde sig exempelvis om elever som inte bott i Sverige i mer än ett 

fåtal år samt elever med diagnoserna adhd och dyslexi. Resultatet av projektet visade ingen ökning i 

elevernas intresse för läsning i allmänhet, men de var alla positivt inställda till högläsningen som en 

del av deras lektioner. Två elever berättade att de får en annan förståelse för texten när den läses 

högt och att de lärt sig nya ord vilka är användbara i framtiden (Grönlund, 2015). Den här idéen var 

inte en del av något forskningsprojekt och utförliga beskrivningar av arbetssättet saknas, men det är 

ett bra avstamp för den studie jag kommer presentera. Projektet utfördes med elever i högre åldrar 

och högläsningen var den centrala pedagogiken som användes. En historia som denna väcker 
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nyfikenheten hos mig ännu mer och får mig att vilja se om det ligger någon sanning i 

artikelförfattaren Grönlunds påstående: ”Många lärare vet nog inte vilken makt de har i sin egen 

röst: att man genom att bara variera tonfall och röstläge kan fånga uppmärksamheten hos en hel 

klass” (2015). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på högläsning som 

undervisningsmetod samt huruvida högläsning påverkar gymnasieelevers förståelse av och 

intresse för en text. Studien är baserad på följande frågeställningar: 

- Vilken påverkan, om någon, har högläsning på gymnasieelevers förståelse av och 

entusiasm inför en text i svenskämnet? 

- Hur ser gymnasielever på högläsning som ett didaktiskt inslag i svenskämnet?   

- På vilket sätt, om något, kan högläsningen som didaktiskt verktyg användas i 

svenskämnet på gymnasiet? 

2 Bakgrund 

2.1 Definition högläsning 

Begreppet högläsning kan betyda olika saker i olika sammanhang, därför kommer jag 

klargöra vad det innebär i min uppsats. 

 Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från 2015 är definitionen av substantivet 

högläsning ”läsning av en text vanl. för åhörare” (svenska.se, 2019). Denna aktivitet kan 

utföras på många olika sätt och förknippas ofta med att föräldrar läser för sina barn eller att 

förskoleläraren läser för sin klass, men i skolvärlden kan det också röra sig om att elever turas 

om att läsa högt för varandra ur en text. Det senare är dock inte det sätt som är en del av 

denna studies definition av högläsning. 

 Värt att påpeka är också vikten av att genom hela studien hålla isär begreppen berättande 

och högläsning. Chambers (2015:71–72) menar att de är två olika aktiviteter där berättandet 

innefattar en samverkan mellan den som berättar och den som lyssnar, medan högläsningen 

ska fokusera på texten. Högläsningen tar med andra ord sitt uttryck rakt av från texten som 

läses upp, det finns inte utrymme för tillägg eller avdrag, texten skall behandlas som den är. 
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 Allt som diskuteras i bakgrundsdelen och som används i min undersökningsmetod baseras 

på högläsning som en aktivitet där, i mitt fall, en lärare läser högt ur en text för elever som 

lyssnar.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Valet av studiens forskningsfrågor uppkom efter funderingar kring det teoretiska perspektivet 

transaktionsteorin. Vidare påverkade det mitt upplägg av metod och material. Nedan följer en 

överblick av perspektivet. 

2.2.1 Transaktionsteorin 
 

Rosenblatt menar att läsning är en transaktion mellan läsaren och texten ”där ena parten hela 

tiden påverkas av vad den andra har bidragit med” och att ”läsaren närmar sig texten med ett 

visst syfte, vissa förväntningar och hypoteser som styr hans val ur de tidigare erfarenheternas 

förråd” (2002:36). Hon ser det som lärarens uppgift att hjälpa eleverna upptäcka njutningen 

med litteratur. 

 Njutningen uppstår enligt författaren när läsaren kan fokusera på ”de stämningar, scener 

och situationer som skapas under transaktionen” (2002:14) och den typ av läsning som 

frambringar detta kallar hon estetisk läsning. Rosenblatt jämför sedan den estetiska läsningen 

med vad hon kallar efferent läsning. Efferent läsning är den typ av läsning som krävs för att 

utskilja information ur en text och där läsarens uppmärksamhet riktas mot de ”opersonliga och 

allmänt verifierbara aspekterna av det som orden frammanar” (2002:14). Trots att Rosenblatt 

gör skillnad på läsning och läsning säger hon inte att de är varandras motsatser utan att de ger 

läsaren ”ett kontinuum av möjliga transaktioner med en text” (2002:14).  

 Kan högläsning vara ett sätt för läraren att stötta transaktionen mellan elev och 

skönlitteraturen? Fortsättningen av bakgrundsdelen beskriver hur högläsningen som didaktiskt 

verktyg kan berika, eller inte berika, lärares undervisning. 

2.3 Högläsning som didaktiskt verktyg 

Som tidigare nämnts är högläsning något som det ofta ligger fokus på i skolans lägre klasser.  

Enligt Nordenstam och Widhe (2017:102) har högläsningen varit en del av det didaktiska 

arbetet i den svenska skolan i många år. I det följande kapitlet presenteras olika synsätt och 

teorier rörande högläsningen som didaktiskt verktyg. 
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2.3.1 Vad säger styrdokumenten? 
 

I den nya läroplanen Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) finns högläsning omnämnt 

vid ett tillfälle under rubriken ”Kommunikation och skapande”: ”Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 

högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Skolverket, 2018:8). Nästa steg i den 

svenska utbildningsstrukturen är förskoleklass och grundskolan. Vid närmare läsning i 

läroplanen för årskurserna F-9 finns begreppet högläsning inte längre kvar. I förskoleklass ska 

läraren ”ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur 

som andra typer av texter och händelser” (Skolverket, 2018:19), formuleringen ”lyssna på” 

öppnar upp för högläsning, men att det bör ske genom lärarledd läsning högt specificeras 

alltså inte. Det centrala innehållet i svenskämnet på låg-, mellan- och högstadienivå beskriver 

arbetsområdena ”berättande texter” och ”skönlitteratur” (Skolverket, 2018:258–261), men 

återigen är inga didaktiska hjälpmedel, så som högläsning, föreslagna. I gymnasiets läroplan 

förklaras att i ämnet svenska ”ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och 

lyssna” samt att de ska arbeta med att utveckla sin ”förmåga att läsa, arbeta med, reflektera 

över och kritiskt granska texter” och sin ”förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 

skönlitteratur” (Skolverket, 2011:160–161). Hur arbetet kan utformas lämnas ännu en gång 

över till läraren, detaljerade exempel på hur läsundervisning kan gå till saknas.  

 Baserat på denna korta analys av de svenska läroplanerna kan vi konstatera att Skolverket 

endast presenterar högläsning som ett faktiskt didaktiskt verktyg på förskolestadiet. Innebär 

detta att högläsningen inte har någon effekt på äldre elever? För att få klarhet behöver vi ta 

reda på svaret till frågan: Vad gör högläsningen till ett didaktiskt verktyg överhuvudtaget? 

2.3.2 Språkutveckling  
 

Meyer och Wardrop (1994:11) skriver om hur ”the storybook”, som högläsningstext kan bidra 

till att öka små barns ordförråd, men även medverka till att utmana barnens grammatiska 

förståelse. Det blir en implicitinlärning där barnet lär genom språklig exponering.  
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 Nordenstam och Widhe nämner ett flertal undersökningar som visat på högläsningens 

potential när det gäller språkutvecklingen, och då speciellt förståelsen för texten, hos yngre 

elever som precis börjat lära sig läsa (2017:104). ”Ordförrådet är ett förråd som aldrig kan 

fyllas nog och aldrig kan fyllas fullt” skriver Körling i sin föräldraguide om hur läsningen får 

plats i vardagen (2018:82). Chambers påpekar också att läsinlärningen är en lång 

utvecklingsprocess och anser därmed att ”högläsning är nödvändigt genom hela skoltiden” 

(2015:64). Eleverna i Grönlunds artikel, som jag nämnde i inledningen, bekräftar detta när de 

beskriver att de lärt sig nya termer genom högläsningen på gymnasiet (2015). 

2.3.3 Visa hur man kan läsa 
 

Det är inte självklart att veta hur man läser skönlitteratur, hur man omvandlar orden till 

meningsfulla och underhållande bilder i sitt huvud. Öhman menar att vi som lärare måste 

undervisa i hur man läser. Han föreslår inte uttalat högläsningen som en metod att ha i åtanke, 

men skriver att ”när vi lyssnar eller läser en fiktiv berättelse tar vi del av ett annat perspektiv 

och många gånger en alternativ värld” (2015:21).   

 Edenfeldt har gett ut en hel bok om lässtrategier som kan användas i svenskkurserna på 

gymnasiet och hon diskuterar också vårt ansvar som lärare gällande att lära ut hur man läser. 

Hon kallar det modellera och beskriver det som att läsa högt för klassen samtidigt som man 

stannar upp och reder ut svåra ord och oklarheter för att hjälpa till med läsförståelsen 

(2016:93). En annan form av högläsningsmodellering som benämns shared reading av Fisher, 

Frey och Lapp (2008:548) består i sig av olika varianter. Ett sätt att använda den här metoden 

är att läraren inte bara läser texten högt från början till slut, utan delar även med sig av hur 

hen tänker kring författarens val av till exempel formuleringar, allt för att stötta elevernas 

läsförståelse. Undervisningssättet beskriver Fisher, Frey och Lapp som något som kan 

användas hos elever som börjat lära sig läsa. De skriver inte ut exakta åldrar, men att ”shared 

readings have potential with older readers and should not be limited to use with emergent 

readers” (Fisher, Frey & Lapp, 2008:548).  

 Modellering som ett moment i början av läsningen av exempelvis en roman på gymnasiet, 

skriver Edenfeldt om: ”Jag brukar inleda läsningen av en ny, gemensam roman med att läsa 

och diskutera högt i klassen för att väcka just läslust och engagemang och för att se till att 

eleverna kommer in i romanen redan på lektionstid” (2016:185). Roe beskriver högläsaren på 

följande sätt: ”Den som läser högt är […] med och ger texten en ny dimension genom 

nyansering och betoning av ord och uttryck” (2014:163). Högläsningsrösten ger även ”kropp 

och liv åt texten i ett nu” (Nordenstam & Widhe, 2017:107).  
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2.3.4 Relationsskapande och inspiration 
 

Två ytterligare aspekter av högläsning som inslag i undervisningen är att det är 

relationsskapande samt kan bistå som inspiration till att få eleverna att läsa själva. 

”Högläsningen handlar […] om att skapa motivation till läsning på egen hand genom att få 

eleverna att uppleva läsandets värde, få dem att identifiera sig själva som läsare och göra dem 

delaktiga i klassrummets läsargemenskap”, så formulerar sig Nordenstam och Widhe 

(2017:105) och summerar därmed högläsningens kraft att påverka. 

 Hahn anser att högläsning medför, inte bara en gemenskap i klassen där alla får ta del av 

samma text och får möjlighet att skapa mening tillsammans, utan här finns även en god 

möjlighet för läraren att skapa goda relationer med sina elever oavsett årskurs. Hon beskriver 

vidare hur högläsningen medverkar till att jämna ut förhållandet mellan lärare och elev vilket i 

sin tur frambringar en unik skolsituation. Hahn specificerar att det rör sig om att läraren och 

eleverna i högläsningen får skratta, gråta och sucka tillsammans då boken är ”the common 

currency” [den gemensamma utgångspunkten, min översättning] i klassrummet (2002:34). 

Här bör tilläggas att Hahn skriver om högläsning utifrån ett perspektiv där yngre barn är i 

fokus. Nordenstam och Widhe skriver också om högläsningen som relationsskapande. De 

argumenterar att högläsningen kan betraktas ”som en praktik som stimulerar symmetriska 

relationer i klassrummet” samt att högläsningen också kan verka ”som en metod för att 

upprätthålla en individuell relation med den enskilda eleven” (2017:105–106). Vilka åldrar 

skribenterna avser i sitt argument är inte specificerat. 

2.3.5 En paus 
 

Slutligen berör vi högläsningens förmåga att ge eleverna en estetisk paus i skolarbetets 

möjliga hets och stress. Bolander och Boström skriver om högläsningens användningsområde 

i lägre åldrar och menar att det ska vara ”en kravlös stund för varje elev” och att det ”ger 

möjlighet till en stund av lugn och tystnad” (2008:186). I en australiensisk undersökning om 

barn och ungdomars syn på högläsning fann författarna att högläsningen sågs som ett avbrott i 

det riktiga skolarbetet och att det var lite av en lyx eller belöning (Ledger & Merga, 

2018:134).  

2.3.6 Finns det inga nackdelar? 
 

Högläsningens användningsområde, så som det hittills diskuterats, består av enbart positiva 

aspekter, men inte kan väl något vara perfekt? Marchessault och Larwin (2013:244) har hittat 
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två tänkbara svagheter med lärarledd högläsning. För det första kan det ses som alldeles för 

lärarstyrt och risken finns att eleverna blir passiva och inte lyssnar aktivt. I den svenska 

gymnasieskolan, där begreppet det flerstämmiga klassrummet genomsyrar undervisningen och 

synen på eleverna som högst delaktiga i sin egen utveckling (Dysthe, 1996), kan man absolut 

ifrågasätta högläsningens lärarcentrerade upplägg. För det andra kan känslan av 

ansvarstagande försvinna från eleverna och det blir lätt att ’skylla på’ läraren om inlärningen 

går fel. Läraren vill att eleverna ”take ownership of the learning” (Marchessault & Larwin, 

2013:244), äger sitt eget lärande, och utvecklas som läsare och personer, vilket kan hamna i 

skymundan om undervisningssättet raderar ut elevansvaret helt. 

 I en studie av Hurst och Griffity (2015) tillfrågades amerikanska elever i åldrarna 12–14 år 

vad de själva kunde se som nackdelar med högläsning. Svaret de fick, som kom från elever 

som klassades som erfarna läsare, var tvånget att behöva stå ut med en gruppaktivitet kring en 

text som eleverna hade kunnat läsa och göra klart mycket snabbare om de hade arbetat 

självständigt. 

2.4 Ett didaktiskt verktyg för alla åldrar? 

De didaktiska för- och nackdelar med högläsning som forskare pekat på, och som redovisats 

här, handlar i princip varje gång om dess inverkan på små barn d.v.s. barn i förskoleålder upp 

till och med yngre tonåren (Bolander & Boström, 2008; Hahn, 2002; Körling, 2018 m.fl.). På 

senare år har åsikter om högläsningens potential även i de äldre åldrarna 16–19 aktualiserats 

(Edenfeldt, 2016; Nordenstam & Widhe, 2017), men några ingående forskningsprojekt har 

inte publicerats och det saknas omfattande empiriska studier liknande de som följer i nästa 

avsnitt. Ett examensarbete utfört i en svensk gymnasieskola är det närmaste vi kommer ett 

faktiskt tillskott till forskning kring äldre elever och högläsning och den rapporten är sexton år 

gammal (Lövgren & Spjuth, 2003). 

2.5 Tidigare empiriska studier 

Det finns flera studier som undersöker hur högläsningen påverkar elever, både i läsförståelse 

och i motivation att läsa överhuvudtaget. Särskilt i USA förefaller det finnas ett stort intresse 

för att utforska detta didaktiska område med hjälp av konkreta undersökningar, och specifika 

metoder och material. Forskningen har riktat in sig exempelvis på högläsningens verkan hos 

elever med beteendeproblem och tvåspråkiga elever (Verden, 2012; Reed, Swanson, Petscher 

& Vaughn, 2013), men även högläsningens effekt på elever generellt. Den forskning 
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angående högläsning och elever generellt i USA som presenteras nedan genomfördes med 

elever i åldrarna 10 till 14.  

 När det kommer till forskningsprojekt liknande de som utförts i USA finns det i Sverige 

inte lika mycket att tillgå. Ett undantag har jag funnit och det är ett examensarbete från 2003. 

Studien utfördes, till skillnad från de amerikanska studier som berörs, med elever på 

gymnasiet där dessa fick ta del av högläsning i skönlitteraturundervisningen (Lövgren & 

Spjuth, 2003). Resultatet från det projektet kommer redovisas i avsnitt 2.4.2.  

 De exempel jag presenterar har alla använt sig av samma eller liknande forskningsmetoder 

som de jag valt att använda i min studie och därför anser jag det relevant att granska de 

studierna lite närmare. 

2.5.1 Högläsningens påverkan på elevers läsförståelse 
 

De tidigare nämnda författarna Marchessault och Larwin utförde en undersökning över ett 

läsår i en grundskola i USA där de fokuserade på högläsningens inverkan på elevers 

läsförståelse och ordförråd. Eleverna var 11 och 12 år gamla. Lärarna som deltog läste högt 

för sina elever minst tre dagar i veckan i 15–20 minuter vid varje tillfälle. De använde sig 

även av så kallade ”teacher stop[s]” vilket innebär att de stannade upp och förklarade ord och 

uttryck för att hjälpa till med den övergripande läsförståelsen (2013:243). Elevernas 

läsutveckling testades genom en så kallas Diagnostic Online Reading Assessment (DORA) 

där eleverna arbetade med text på nätet och svarade på frågor. Resultatet av studien visade att 

högläsningen kunde ha haft viss effekt på elevernas helhetsförståelse, men att det inte kunde 

bevisas. Det som resultatet verkligen visade på var en ökning av läsförståelsen hos pojkarna 

och ordförråd hos flickorna (2013:244). Märkbart här var valet av att stanna upp under 

läsningens gång för att diskutera svårigheter direkt. 

 En annan amerikansk studie genomförd i en grundskola med femton elever i åldrarna 10 

och 11 undersökte läsförståelse efter tyst läsning och högläsning (Hazzard, 2016). Hazzard 

hade konstruerat frågor till texter: vilka var huvudpersonerna, var utspelade sig berättelsen, 

vilket problem uppstod i berättelsen, vilka händelser var viktiga i boken och hur trodde 

eleverna att huvudpersonerna mådde i slutet av historien (2016:62). Eleverna fick läsa en text 

själva och sedan lyssna på en text. Resultatet visade att elevernas svar efter att läraren använt 

sig av högläsning var lika utförliga eller mer omfattande än svaren de gett efter egen tyst 

läsning. Då gällde det särskilt elever vars läsförmåga tidigare testats och hamnat på en ganska 

låg nivå (2016:44). 
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 Användandet av högläsning kan även nyttjades inom andra skolämnen där läsning av text 

sker. Till exempel genomförde Hurst och Griffity en undersökning om högläsning i ämnet 

kemi med en grupp 12–14 åringar i USA och resultatet visade att eleverna tillägnat sig 

kunskap väl både när läraren läst högt och när de läst tyst själva. Baserat på författarnas 

detaljerade analyser av studien kom de fram till att högläsningen gav givande stöttning till 

många elever med lägre läsförmåga medan arbetsmetoden inte gagnade andra elever som ville 

kunna välja arbetssätt själva (2015:37–43).  

2.5.2 Vad tycker elever och lärare? 
 

Intressanta resultat från tidigare empiriska studier är det som elever och lärare belyst kring 

högläsningen i diverse enkäter och intervjuer. Återigen kommer de flesta exemplen från USA 

där intresset för fenomenet högläsning, som omtalats tidigare, tycks vara stort. Precis som den 

diskussion som förs av svenska forskare handlar det oftast om högläsning för yngre elever och 

så gör även två av de tre typfall som nu kortfattat behandlas. Uppgifter från det svenska 

examensarbete som gjorts kring gymnasieelevers attityder gällande högläsning beskrivs 

också. 

 1765 elever i åldrarna 11–12 år deltog i början av 00-talet i en jättelik enkätundersökning 

om elevers motivation till läsning i klassrummet. 62% av informanterna svarade att de tyckte 

om högläsning. Anledningar till att eleverna uppskattade lärarens högläsning var: hens 

dramatiska inlevelse, hens val av intressant litteratur och att hen skapade förståelse för texten 

genom att ändra rösten för olika karaktärer och stämningar (Ivey & Broaddus, 2001:360). 

 Ytterligare elevåsikter samlades in av två lärarstudenter i Sverige när de använde sig av 

högläsningen som ett återkommande moment i sin verksamhetsförlagda utbildning på en 

gymnasieskola. Två klasser deltog, totalt 37 elever, och de gick alla första året på gymnasiet. 

Tre gånger i veckan i fem veckor läste lärarstudenterna högt för klassen i tjugofem till fyrtio 

minuter ur en skönlitterär bok. Efter läsningen förde eleverna läslogg över vad de precis hört 

samt svarade på frågor rörande texten. Detta arbetssätt utgjorde grunden för en 

enkätundersökning av elevernas inställningar och syn på högläsningen. I enkäten svarade 30 

elever att undervisningen de tagit del av var ganska bra eller bra, sex elever tyckte att det var 

varken bra eller dåligt och en elev svarade att det varit dåligt. Informanterna tillfrågades också 

om de tyckte ”högläsningen underlättat din förståelse för textens budskap eller 

analysförmåga” och resultatet visade att 17 elever tyckte det påverkat positivt, sex elever 

tyckte att det hade påverkat negativt och 14 deltagare tyckte att det inte gjort någon skillnad. 

Anledningar som gavs för elevernas positiva åsikter kring högläsningen var att de tyckte det 
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var avslappnande, att det hjälpte till med förståelsen och att det var bra att lära sig att sitta tyst 

och bara lyssna. De elever som tyckte mindre bra om undervisningssättet tyckte att det hade 

varit tråkigt och att de ville läsa böckerna själva (Lövgren & Spjuth, 2003:12–16).  

 Läraren i Hurst och Griffitys studie (se ovan) reflekterade efter högläsningsupplägget över 

hur pass lyckat valet av högläsning som didaktiskt redskap verkligen var. Den huvudsakliga 

positiva inställning som läraren hade till högläsningen var att hen såg att variationen av olika 

undervisningssätt fick eleverna att växa i sin inlärning. För mycket högläsning hade inte 

fungerat, utan eleverna behövde även utrymme att arbeta själva. Dessutom var högläsningen 

ett utmärkt sätt att ge ”helpful scaffolding”, stöttning i inlärningen, till elever med låg 

läskapacitet (2015: 44).  

3 Metod och material 

För att besvara de forskningsfrågor jag ställde inför min studie valde jag att använda mig av 

en kvantitativ och en kvalitativ metod. Jag samlade in kvantitativa data på två sätt: genom två 

läsförståelseövningar som delades ut kring ett kort utdrag ur två kända skönlitterära böcker 

och en enkät med påståenden och öppna frågor. Den kvalitativa forskningsmetod jag använde 

mig av var diskussioner utförda i en fokusgrupp. Nedan följer mer utförlig information om 

varje del av min undersökning. Den här studien utfördes på en gymnasieskola i en mellanstor 

stad i Sverige.  

3.1 Läsförståelseövningar och enkät 

Då jag med min undersökning ville få reda på mer om gymnasielevers inställning till 

högläsning samt högläsningens potentiella inverkan på samma elevers förståelse av en text, 

beslutade jag mig för att planera två lektionsaktiviteter i form av läs-uppgifter, dessa använde 

jag sedan som utgångspunkt. Mina val av skönlitteratur var de tre första sidorna i Gösta 

Berlings saga av Selma Lagerlöf och Förvandlingen av Franz Kafka. Jag valde dessa två verk 

då jag anser att de båda med avseende på språk och litterär form inte är för komplicerat, men 

heller inte helt lätt, samt att de tre första sidorna i varje boks innehåll är skrivna på ett sätt som 

kan få läsaren att vilja veta mer. Till de två texterna utformade jag tre läsförståelsefrågor var 

som testade elevernas förmåga att svara på frågor där det krävdes läsning på, mellan och 

bortom raderna (se bilaga 1). Med dessa metaforer menar jag att för att kunna svara på 

frågorna behövde eleverna i sin läsning hitta detaljerad information (läsa på raderna), kunna 
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tolka och dra slutsatser av det de läst (läsa mellan raderna) samt överväga sina egna tolkningar 

av texten och relatera dem till den kunskap eleven besitter om sin omvärld (läsa bortom 

raderna). Denna indelning av läsförståelsestrategier har funnits länge. Raphael skriver om de 

tre frågetyperna ”text explicit, text implicit, and script implicit” (1982:12) och Reichenberg 

har valt att kalla de tre frågekategorierna för ”Precis där, Tänk efter och leta och På egen 

hand (2015:3). En ingående diskussion om vilka frågor jag valde och varför sker i avsnitt 

3.1.1. 

 Utförandet av undersökningen skedde under klassens vanliga lektion där jag började med 

att presentera vem jag är, varför jag var hos dem den här dagen och att jag gjorde en studie 

kring undervisning i svenskämnet för mitt examensarbete. Holme och Solvang skriver att 

ibland är det nödvändigt att inte dela med sig av hela syftet av sin forskning ”för att 

forskningssituationen ska ge giltiga data” (1997:335). Jag undanhöll medvetet att det var 

högläsning som stod i fokus i min uppsats och instruktionerna om vad klassen skulle göra 

nämnde endast att det gällde två olika sätt att arbeta med text. Anledningen till undanhållandet 

av informationen var att jag i så stor utsträckning som möjligt ville undvika att eleverna 

svarade på frågor om just högläsning utifrån deras tidigare erfarenheter av momentet och 

eventuella bakomliggande attityder. Ett annat potentiellt problem som kunnat uppstå om 

eleverna hade fått veta det exakta syftet med min uppsats var det Ejlertsson kallar ”socialt 

önskvärda svar” (2014:69). Ejlertsson skriver också att ”ibland kan […] den institutions eller 

organisations normer, varifrån enkätundersökningen utgår, påverka svaren på vissa typer av 

frågor” (2014:70), något som kan appliceras på den situation jag och mina informanter var i 

där jag var studenten som behöver skriva ett bra arbete och de är deltagarna som kan tänkas 

vilja stötta mina åsikter genom sina svar. Jag ville, med andra ord, se till att få en hög validitet 

på min enkät.  

 Vidare förklarade jag att syftet var att samla information om elevers inställning till olika 

sätt att arbeta med text på gymnasiet och att det skulle ske genom två skilda moment. 

Eleverna blev även informerade om att uppgifterna inte på något sätt var ett test eller att det 

skulle påverka deras betyg samt att allt var frivilligt och anonymt (se avsnitt 3.4 för mer 

information). Istället för att bara fråga vad eleverna tycker om arbetssätten tyst läsning och 

högläsning ville jag skapa en lektionssituation med de två arbetsformerna, detta så eleverna 

reagerade på sättet vi faktiskt arbetat på där och då och inte begreppen i sig. 

  I syfte att kunna jämföra eventuella skillnader mellan elevers svar på frågorna rörande 

texterna fick hälften av informanterna, totalt 19 elever, lyssna på Lagerlöfs text och läsa 

Kafkas text tyst för sig själva. För den andra halvan av deltagarna, igen totalt 19 elever, var 
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situationen omvänd då de lyssnade på texten av Kafka och läste texten av Lagerlöf tyst för sig 

själva. För den tysta läsningen delades texten ut tillsammans med läsförståelsefrågorna och 

eleverna fick 15–20 minuter på sig att svara på frågorna. När högläsning var arbetssättet 

ombads eleverna bara sitta och lyssna. De fick inte ta del av texten på papper och inte heller 

läsförståelsefrågorna delades ut, detta gjordes med avsikt för att se elevernas reaktion mot ett 

sådant upplägg. Högläsningen tog cirka fem minuter och sedan fick eleverna 15 minuter att 

svara på frågorna. 

 Enkäten som följde de två läsförståelseuppgifterna bad eleverna ta ställning genom Likert-

skalor, till tre påståenden rörande sättet som de precis arbetat på: 1) Jag tycker det sätt vi 

precis arbetat på är bra, 2) Jag tycker det var lätt att svara på frågorna och 3) Jag är nyfiken på 

fortsättningen av boken. Skalorna presenterades med alternativen 1 till 5 där varje nummer 

stod för följande svar: ”1= Håller helt med, 2= Håller delvis med, 3= Varken eller, 4= Håller 

delvis inte med, 5= Håller inte alls med”, detta baserat på enkätförslag enligt Ejlertsson 

(2014:57). Informanterna ombads även motivera sina svar. En sista fråga gav eleverna 

möjligheten att ge allmän respons om hur de upplevt arbetet med texten (se bilaga 2). 

3.1.1 Läsförståelsefrågorna 
 

För att få en bredd på de frågor eleverna skulle svara på valde jag att konstruera dem på ett 

sådant sätt att eleverna utmanandes att läsa på, mellan och bortom raderna (se avsnitt 3.1). En 

ingående förklaring till mina frågor, och ungefär vilken typ av svar jag förväntade mig, 

beskrivs i det här avsnittet. Genom förkunskap om texten i sig och mina avsikter med 

frågorna tror jag att resultaten blir tydligare och lättare att förstå.  

 Efter läsningen av utdraget ur Gösta Berlings saga svarade klasserna på följande frågor:  

1. Vad får vi reda på om prästen? Beskriv prästen med dina egna ord och svara så 

utförligt som möjligt. 

2. Varför blir prästen arg? Svara så utförligt som möjligt. 

3. Vad får vi reda på om alkohol i texten? Svara så utförligt som möjligt. 

Den första frågan var tänkt som en ”läsa på raderna-fråga” då vi får reda på detaljerad information 

om prästens utseende redan i början av texten och att han dricker mycket alkohol. Allteftersom 

berättas att han försummat sitt jobb på grund av detta och att biskopen har kommit till byn för ”räfst 

och visitation” (Lagerlöf, 1910:6) och det beskrivs hur prästen känner sig dömd av församlingen. 

 Tanken var att fråga två kunde besvaras genom en tolkning av all den information som kommer 

efter meningen: ”Det kom en visshet över honom” (1910:6) vilket i stora drag beskriver att prästen 
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pendlar mellan skam och vrede. Vreden grundas i att församlingsborna själva konsumerar mycket 

alkohol och prästen menar att de också är dåliga och inte kan döma honom. Kombinationen läsa på 

raderna och mellan raderna var det som jag önskade att se från eleverna. 

 Den avslutande frågan är även den en kombination av två läsförmågor som de i fråga två, men 

här fanns också utrymme att sätta in informationen som gavs i ett större sammanhang genom 

tolkningar av de egna svaren. Detaljer vi får reda på om alkohol i texten är att ” då, på aderton-  

hundratjugutalet, var man överseende i fråga om att dricka” (1910:6) och ”de söpo ju allesammans” 

(1910:7), men mycket av innehållet beskriver också varför människorna tog till alkohol. I prästens 

fall handlade det om att hans livssituation kändes mörk, dyster och ensam och för de övriga 

invånarna i byn var det både vid sorg och fest som alkoholen brukades. En tolkning som kan göras 

är att alkoholen ställde till det för folk, till exempel prästen som är på väg att förlora jobbet, och att 

alkoholen var en slags tröst eller ett medel med vilket man firade. 

 Följdfrågorna till utdraget or Förvandlingen var följande: 

1. Vad har hänt med Gregor Samsa? Svara så utförligt som möjligt. 

2. Varför tror du att det har hänt? Svara så utförligt som möjligt. 

3. Hur tycker du att han verkar må? Varför tycker du så? Svara så utförligt som möjligt. 

Jag ville även här formulera tre frågor där de tre läsförmågorna testades. Fråga nummer ett 

kändes som en lätt fråga att börja med då svaret är utskrivet i den allra första meningen i 

boken: ”När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande 

i sängen förvandlad till en jättelik insekt” (Kafka, 2008:5). Ett sådant svar från eleverna hade 

varit tillräckligt och något jag förväntat mig, men utrymme fanns för att ge mer utförliga svar 

genom att beskriva hur Samsa nu ser ut och hur han rör sig. 

 Direkt efter frågan om vad som har hänt valde jag att fråga varför eleverna trodde att det 

hänt. Frågan är en ’läsa-bortom-raderna-fråga’ då vi ingenstans i utdraget får en förklaring till 

Samsas förvandling. Vi får dock informationen att ”det var ingen dröm” (2008:5). Vidare i 

texten berättas om Samsas jobb, han är handelsresande, att han tycker det är påfrestande och 

att han helst skulle vilja säga upp sig. Det förklaras också att Samsa sparar pengar för att 

kunna hjälpa sina föräldrar betala av en skuld till sin chef. Utifrån allt detta prövades alltså 

elevernas förmåga att beskriva och argumentera kring det outtalade i texten. Fantasin 

tillsammans med ett kritiskt tänkande var det arbetssätt jag var ute efter. Efter studiens 

utförande ifrågasatte jag mitt val av just den här frågan, om detta skriver jag i avsnitt 5.1. 

 Fråga tre kunde besvaras genom att hitta utskriven information och använda den för att 

tolka Samsas mående. Vi får reda på att han försöker vända sig i sängen, men det går inte och 
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han blir frustrerad. Vi får reda också på att han känner en ”molande smärta som han aldrig 

tidigare besvärats av” (2008:6) samt att han är ganska arg på sitt arbete och tänker: ”Åt 

helvete med alltihop!” (2008:6). Här tänkte jag att det fanns möjlighet att skriva mycket. 

 För alla frågor ombads eleverna att svara utförligt, detta för att utmana dem att använda 

sina läskompetenser och analytiska förmågor i så stor utsträckning som möjligt. 

3.2 Fokusgrupp 

Utöver de individuella enkätsvar jag samlade in ville jag även få möjlighet att lyssna till 

elevers specifika åsikter om högläsning. Valet blev att arbeta med en fokusgrupp, något som 

Obert och Forsell beskriver som en form av gruppintervju med fokus på ”en aktuell fråga eller 

ett ämne” där ”enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos 

andra” (2000:6).  

 Fokusgruppen bestod av fem elever som efter läsförståelsedatainsamlingen stannade kvar i 

klassrummet för att diskutera högläsning på gymnasiet. Samtalet spelades in på två separata 

diktafoner för att se till att allt som sas blev bandat och transkriberades senare av mig för att 

ge tillfälle till detaljerad analys av deltagarnas åsikter. Jag valde att formulera två frågor för 

att få igång diskussionen: Kan ni komma på tillfällen i skolan då er lärare läste högt för 

klassen? och Kan ni se någon fördel/nackdel med att läraren läser högt på gymnasiet så som 

jag gjorde? och under inspelningens gång ställde jag följdfrågor där det passade för att se till 

att samtalet inte stannade upp helt.  

3.3 Val av deltagare 

38 elever som studerar svenska 1 på ett teoretiskt program vid en gymnasieskola ombads 

deltaga i studien. Efter ett av undersökningstillfällena frågade jag eleverna om någon ville 

sitta med i en fokusgrupp och samtala ytterligare om arbetsmomenten de använt sig av, varpå 

fem elever medverkade i fokusgruppsdiskussionen. Jag valde att inte se till specifika kriterier 

så som kön, ålder och socioekonomisk bakgrund i mitt val av deltagare både i klasserna och 

fokusgrupperna, intressant för mig var vad gymnasieelever som en grupp ansåg om 

högläsning. Alla tillfrågade informanter deltog i läsförståelseövningarna och enkäten, men det 

var inte alla som valde att svara på alla frågor.    
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3.4 Etiska överväganden 

Alla informanter blev innan datainsamlingen började informerade om de etiska principer som 

forskningen grundas på (Vetenskapsrådet, 2017). Begreppet anonymitet förklarades och alla 

deltagare blev införstådda med att inga personuppgifter skulle samlas in och att deltaga i 

undersökningen var helt frivilligt. Utöver detta informerades alla deltagare om att de när som 

helst under undersökningens gång kunde välja att avbryta sitt deltagande.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 

De sätt jag bearbetade och analyserade min insamlade data på beskrivs nedan i två avsnitt. 

Det första avsnittet fokuserar på hur jag arbetat med läsförståelseövningarna och enkätens 

data och det andra avsnittet beskriver mitt arbete med fokusgruppens data. 

3.5.1 Läsförståelseövningar och enkät 
 

Denscombe beskriver steg för steg hur en innehållsanalys genomförs (2018:402–403) och det 

var utifrån den metodbeskrivningen som jag arbetade med svaren på läsförståelseuppgifterna. 

Vidare menar han att ”innehållsanalysens huvudsakliga styrka ligger i att den möjliggör en 

kvantifiering av innehållet i en text” (Denscombe, 2018:403) vilket gjorde valet av 

analysmetod än mer självklart.  

 Det första jag gjorde vid databearbetningen var att gå igenom alla inlämnade svar för att, 

som Denscombe uttrycker det, ”bryt[a] ned texten i mindre enheter” (2018:402). Enheterna 

delade jag sedan in i kategorier utifrån det mest relevanta i svaret. Exempelvis placerades 

svarsmeningarna ”Han var snygg och ung.” och ”Prästen är ung, lång och vacker.” under 

kategoribenämningen ”Han är ung/vacker”. Nästa steg var att räkna hur många gånger varje 

svar förekommit för de sex frågorna. Slutligen analyserades enheternas frekvens och innehåll 

då ”innehållsanalys avslöjar […] de prioriteringar som skildras i texten” och ”de värderingar 

som framförs i texten” (Denscombe 2018:403). Jag valde även att räkna hur många meningar 

varje enskild elev svarat totalt för varje fråga för att på så sätt skapa en möjlighet att 

analysera, inte bara detaljerna i svaren, utan också omfattningen av elevernas arbetsinsats. 

Svarade eleverna med fler meningar efter ett särskilt arbetssätt? var en fråga som kunde 

besvaras efter den typen av databearbetning. Alla resultat delades sedan in i fyra grupper: 

”tyst läsning – Lagerlöf”, ”högläsning – Lagerlöf”, ”tyst läsning – Kafka” och ”högläsning – 

Kafka”. 
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 All data dokumenterades i tabeller baserade på frågorna, författarna och vilket arbetssätt 

som använts. För att tydliggöra mina resultat har jag presenterat tabellerna i avsnitten Frågor – 

Lagerlöf (se 4.1.1) och Frågor – Kafka (se 4.1.2). 

 Den data som samlades in genom Likert-skalor lades även den in i tabeller vilka sedan 

användes för att skapa diagram. Genom att omvandla elevernas åsikter till siffror på det här 

sättet kan vi ”mäta en psykologisk attityd eller disposition” (Denscombe, 2018:361), något 

som var av intresse i den här studien.  

3.5.2 Fokusgrupp 
 

Gruppintervjun spelades in och transkriberades (se avsnitt 3.2) för att sedan kunna analyseras 

mer detaljerat. Vid läsningen av transkriberingen noterade jag svar som utmärkte sig och som 

var relevanta för studien. Referenser och citat valdes ut för att presenteras i resultat- och 

diskussionsavsnitten. 

4 Resultat och analys 

Det följande kapitlet har delats upp för att så tydligt som möjligt redovisa min studies olika 

delar. Figurer i form av diagram och tabeller används för att förtydliga resultaten. Jag 

presenterar resultatet i den ordning som jag utförde studien på, det vill säga läsförståelsefrågor 

först följt av enkätsvar. Svaren är uppdelade utifrån de två författare jag använt, Selma 

Lagerlöf och Franz Kafka, samt arbetssätten tyst läsning och högläsning. Avslutningsvis 

presenteras data från den gruppintervju som genomfördes med fem elever.  

4.1 Läsförståelseövningar 

Eleverna svarade på läsförståelsefrågorna med en, två, tre eller fyra meningar, eller så skrev 

de ingenting. Nedan följer resultaten på hur många elever som skrev hur många 

svarsmeningar vid varje arbetssätt samt innehållet i elevernas svar. Antalet svarsmeningar 

redovisas i diagrammen med siffrorna 0 till 4. Avsnitten är uppdelade efter författarna och 

frågorna tillhörande författarnas böcker. 

4.1.1 Frågor - Lagerlöf  
 

Rörande den första frågan, ”Vad får vi reda på om prästen?”, vid arbetssättet tyst läsning (se 

figur 1) använde sig flest elever av två eller tre meningar i sina svar. För högläsningen var det 
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vanligast att eleverna svarade med en mening. Det totala antalet meningar som användes av 

eleverna som läste tyst var 39, medan högläsningsgruppens elever skrev ned 24 meningar 

totalt.  

 Skillnaderna i antalet meningar tyder på att efter högläsningen blev svaren inte lika 

omfattande som när eleverna läste tyst för sig själva. Svar med en mening var mycket mer 

frekventa efter högläsningen.  

 

 
 

Figur 1. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ”Vad får vi reda på om 

prästen? Beskriv prästen med dina egna ord och svara så utförligt som möjligt.” 

 

Beträffande innehållet i elevernas svar (se tabell 1) är det två svar som sticker ut. Det första 

var att prästen var ung och vacker och detta är något som 13 av 19 informanter nämnt i sin 

återkoppling efter att de läst tyst, samtidigt som samma svar skrevs ner av 6 av 19 informanter 

efter högläsningen. Genom resten av texten får läsaren reda på att prästen dricker mycket 

alkohol och det är det andra som fick flest omnämningar i elevsvaren. I båda testgrupperna tar 

nio elever upp att prästen dricker alkohol. 

 Andra svar som gavs handlade om prästens positiva och negativa karaktärsdrag, så som att 

han var snäll, envis, arg och att han inte brydde sig om något. Alla de nämnda svaren kom 

från eleverna som läste tyst. Från gruppen där högläsning användes fokuserade inte de 

resterande svaren på prästens personlighet, utan på det faktum att han är anklagad av 

församlingen och att han lever ett dåligt liv.  

 Värt att notera är att gruppen som läste tyst svarade med dubbelt så många olika 

beskrivningar av prästen som gruppen som läste högt; åtta olika beskrivningar användes efter 

tyst läsning och fyra beskrivningar användes efter högläsningen. 
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 Beskrivningen av prästens utseende: ”Prästen var ung, hög, smärt och strålande vacker” 

(Lagerlöf, 1910:5) är den femte meningen i texten. Det kan tänkas att så många fler elever 

som läste tyst skrev ner det här svaret eftersom de hade tillgång till texten och kunde leta efter 

detaljerade svar. Gruppen som lyssnade på passagen hade ingen text att referera till så här 

handlade det om hur koncentrerat de lyssnade i början av högläsningen och hur mycket de 

mindes av innehållet. Möjligtvis visar resultatet att det tog en viss tid för eleverna att komma 

in i texten vid högläsningen och därför kom de bara ihåg den kontexten som Lagerlöf skriver 

om senare i sin text, d.v.s. att prästen drack mycket alkohol. 

 

Tabell 1. Detaljerade svar på Fråga 1 – Lagerlöf. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

Han är ung/vacker 13 Han är ung/vacker 6 

Han dricker alkohol 9 Han dricker alkohol 9 

Han är arg 2 Han lever ett dåligt liv 3 

Han är envis 1 Han är anklagad 2 

Han är snäll 1     

Han bryr sig inte 1     

Han är troende 1     

Han vet saker 1     

 

För fråga 2, ”Varför blir prästen arg?”, ser vi ett liknande mönster som i fråga 1 när det gäller 

både svaren från eleverna som läste tyst och eleverna som lyssnade på högläsning (se figur 2). 

I gruppen som arbetade med tyst läsning svarade flest elever med två meningar och flest 

elever som hört boken svarade med en mening. 

 Svarsresultat här rörande skillnaden i svarsomfattning mellan gruppen som läste tyst och 

gruppen som lyssnade på läraren var att den förstnämnda gruppen skrev 32 meningar totalt 

och den sistnämnda skrev 24 meningar. Något färre elever som läste själva använde tre och 

fyra meningar jämfört med den första frågan vilket kan grundas i utformningen på själva 

frågan då den besvarades genom läsning mellan raderna.  
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Figur 2. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ”Varför blir prästen arg? Svara 

så utförligt som möjligt.” 

 

Totalt omnämndes fem anledningar av eleverna i respektive testgrupp till varför prästen är arg 

(se figur 2). Tre av anledningarna var desamma: a) de andra i byn dricker också b) alla är 

emot honom och c) prästen minns sitt liv från förr. Det svar som fick flest omnämningar i 

båda grupperna var att de andra också dricker; tio elever från gruppen som läste tyst skrev det 

svaret och elva i högläsningsgruppen.  

 Tio elever som arbetat tyst skrev att prästen är arg då de andra inte har rätt att döma 

honom, vilket är det svar som angavs näst flest gånger.  

 Intressant är här att frågan besvarades med att de andra i byn också dricker av nästan exakt 

samma antal informanter från vardera arbetsgruppen. En anledning skulle kunna vara följande 

mening: ” De söpo ju allesammans. Varför skulle han ensam lägga band på sig?” (Lagerlöf, 

1910:6), en mening som är lättförståelig att läsa, men som också i högläsningen hade betonats 

extra genom lärarens uppläsningsröst. 

 

Tabell 2. Detaljerade svar på Fråga 2 – Lagerlöf. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

De andra dricker också 10 De andra dricker också 11 

Alla är emot honom 1 Alla är emot honom 2 

Han minns sitt liv från förr 3 Han minns sitt liv från förr 1 

De har inget rätt att döma honom 10 De andra förstår inte hans situation 1 

De andra vill ha bort honom 3 Han vill vara glad 1 
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Ser vi till den tredje och sista läsförståelsefrågan är det återigen fler elever i gruppen som läst 

tyst som svarar med fler meningar (se figur 3), närmare bestämt 31 meningar. Eleverna i 

högläsningsgruppen skrev totalt 22 meningar för den här frågan. Ingen av eleverna som hört 

texten svarade med fyra meningar. 

 När nu all data rörande antalet elever som valde att inte deltaga har presenterats kan vi 

konstatera att det var samma fyra respektive sex elever som inte svarade på någon fråga. 

Detaljerade svar om elevernas attityd till de olika arbetssätten följer i kapitel 4.2, men redan 

här kan vi konstatera att fler elever som lyssnade på texten inte medverkade.  

 

 
 

Figur 3. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ”Vad får vi reda på 

om alkohol i texten? Svara så utförligt som möjligt.” 

 

De svar som hamnade i toppen för fråga 3 hos eleverna som läst tyst själva var a) att folk drack på 

den tiden, vilket omnämndes tio gånger b) att alkohol är skadligt och c) att alkohol var fint. 

Informanterna som gav det sista svarsalternativet preciserade inte vad de menade med uttrycket fint 

och ingen sådan konkret information finns att tillgå i texten så här har eleverna tolkat fritt.   

 Det svar som användes mest bland informanterna som fått texten läst högt, närmare bestämt sju 

elever, var att alkohol var prästens tröst. Det svaret stack ut då ingen av eleverna från gruppen som 

läste tyst använde den formuleringen vilket tyder på att eleverna som hört berättelsen knyter frågan 

till huvudpersonens narrativ snarare än detaljer.  

 Sex elever svarade samma som eleverna i den andra gruppen, att folk drack på den tiden. 

Ytterligare tre svar presenteras i tabell 3. 
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 Här finner vi en likvärdig förståelse av texten när elever i båda grupperna främst nämner den 

omfattande alkoholkonsumtion på den tiden som det vi får reda på om alkohol i passagen. Det 

sammanhanget förefaller ha varit tydligt både vid tyst läsning och högläsning. 

 

Tabell 3. Detaljerade svar på Fråga 3 – Lagerlöf. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

Att folk drack på den tiden 10 Att folk drack på den tiden 6 

Alkohol är skadligt 5 Det var prästens tröst 7 

Att alkohol var fint 2 Präst får inte dricka 1 

Att prästen drack 1 Det leder till dåliga beslut 1 

Församlingen klagade på det 1 Alkohol roade 1 

Det var beroendeframkallande 1    
 

4.1.2 Frågor – Kafka 
 

På den första frågan om texten av Kafka svarade åtta elever som läste texten tyst med en 

mening. Samma meningsantal skrev fyra av de informanter som lyssnade på texten. Nästan 

hälften av de elever som lyssnade på texten, svarade inte alls på frågan. Ingen elev i någon av 

grupperna gav utförligare svar än tre meningar (se figur 4).  

 Det faktum att många elever svarade med mer än en mening är värt att framhålla. Formen 

på frågan var sådan att i princip alla deltagare hade kunnat svara med en mening. Nu blev 

resultatet att de 14 elever som läste tyst, och svarade på frågan, svarade med totalt 25 

meningar och de 13 elever som deltog från högläsningsgruppen skrev totalt ned 20 meningar. 
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Figur 4. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ”Vad har hänt med 

Gregor Samsa? Svara så utförligt som möjligt.” 

 

16 av 19 elever som läste texten tyst svarade att Gregor Samsa hade förvandlats till en insekt, de tre 

som inte svarade på det viset skrev ingenting. Fem informanter specificerade att han nu ligger på 

rygg och fyra gånger nämns även att hans ben sprattlar. Bland deltagarna i högläsningsgruppen 

beskrev åtta elever att Gregor Samsa hade förvandlats till en insekt och tre beskrev det som att hans 

kropp hade förändrats. Tabell 4 visar fler svarsalternativ. 

 Alla deltagare som läste texten själva och svarade på frågan tog upp att huvudpersonen 

förvandlats till en insekt. Förvånansvärt är att så många från högläsningsgruppen inte skrev 

någonting på frågan vilken torde vara lätt att svara på även om det varit svårt att koncentrera sig 

genom högläsningen. 

 

Tabell 4. Detaljerade svar på Fråga 1 – Kafka. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

Han har förvandlats till en insekt 16 Han har förvandlats till en insekt 8 

Han ligger på rygg 5 Hans kropp är förändrad 3 

Han är frustrerad över sitt jobb 1 Han är frustrerad över sitt jobb 1 

Hans ben sprattlar 4 Han vill byta jobb 1 

    Han är förlamad 1 

 

Den andra frågan besvarades i gruppen som läste tyst med två meningar av flest deltagare, sju till 

antalet. Två meningar var också det vanligaste svarsmeningsantalet för deltagarna som arbetade 

med högläsning där fem elever skrev två meningar (se figur 5). 15 av 38 elever svarade inte alls på 
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frågan. Det totala antalet meningar i svaren för tyst läsning gick upp till 30, men stannade på 20 

meningar för högläsningen. 

 Överlag var det här en fråga som eleverna inte besvarade i någon större utsträckning. En närmare 

diskussion kring frågans utformning förs i avsnitt 5.1. Mer än hälften av eleverna som lyssnade på 

texten skrev inte ner något svar alls. Avsnitt 4.2 redogör för elevernas inställning till högläsningen 

som lektionsupplägg och där finner vi tänkbara anledningar till det låga svarsdeltagandet. 

 

 
 

Figur 5. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ”Varför tror du att 

det har hänt? Svara så utförligt som möjligt.” 

 

Denna fråga besvarades med ett stort antal olika tankar och jag har valt att beskriva de som 

användes mest i mer detalj och resterande blir presenterade mer övergripande i tabell 5. 

 Fem av de deltagare som läste tyst trodde att det som beskrevs i texten var en metafor för 

utmattning och tre deltagare beskriver att mannen är sjuk och stressad. Två elever tänkte att det var 

en dröm, vilket även två elever som hörde texten också ansåg. Hos de informanter som lyssnade på 

texten angav två att de inte hade en aning om varför detta hänt och ytterligare två skrev att det 

berodde på att mannen var en dålig människa. Ett flertal anledningar omnämndes som alla kan 

sammanfattas med att eleverna beskrev personlighetsdrag, till exempel att mannen är bitter eller att 

han klagar mycket, men även konkreta svar hade skrivits ned så som att chefen gjort detta mot 

honom och att han var ett cirkusdjur. 

 Det var många förslag som konstruerades på en sådan öppen fråga. Om vi bortser från det 

antal elever som inte gav något svar kan vi konstatera att informanterna verkligen försökte 

använda sina analytiska förmågor för att svara på frågan. Intressant att påpeka är att fem 
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elever, som alla läste texten tyst, använde begreppet metafor i sina svar. Det kan tänkas att 

detta skett på grund av skoltraditioner där eleverna tänker att en text som är svårförståelig 

betyder något annat, eller att eleverna nyligen arbetat med textanalys. 

 

Tabell 5. Detaljerade svar på Fråga 2 – Kafka. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

Det är en dröm 2 Det är en dröm 2 

Han är sjuk/stressad 3 Han är stressad 1 

Det är en metafor för utmattning 5 Ingen aning 2 

Han inbillar sig 2 Han är en dålig människa 2 

Han klagar mycket 2 Han är bitter 1 

Chefen gjorde det 1 Han måste betala en skuld 1 

Han är ett cirkusdjur 1     

Hans kropp är slut 1     

 

I gruppen som läste texten tyst svarade eleverna på exakt samma sätt på fråga tre som på fråga 

två (se figur 6); tre elever skrev tre meningar, sju elever använde två meningar var, tre 

deltagare skrev tre meningar och en elev skrev fyra meningar.  

 Om vi räknar ihop det totala antalet meningar för alla elever i kategorien tyst läsning blir 

det återigen 30. För kategorien högläsning blev det totala meningsantalet 25. 

 Precis som för uppgifterna på Lagerlöfs text var det ett tämligen stort antal elever som 

valde att inte alls svara på frågorna efter att de hört texten. Antalet informanter som inte skrev 

någonting var för fråga 1 åtta elever, fråga 2 tio elever och för fråga 3 var det sju elever. 
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Figur 6. Antal elever som svarade med 0 till 4 meningar på frågan: ” Hur tycker du att han 

verkar må? Varför tycker du så? Svara så utförligt som möjligt.” 

 

Alla elevers svar på frågan, oavsett arbetssätt, utgick från att han mådde dåligt. Anledningarna till 

detta var enligt informanterna att Gregor Samsa var, för att nämna några exempel: trött, rädd, 

förvirrad, stressad, bitter, orolig, eländig, deprimerad och galen (se tabell 6). Detta var den fråga där 

bredden på svaren var som störst, men antalet adjektiv uppkom till tolv hos eleverna som läste tyst 

och sju hos eleverna som lyssnade på högläsning.  

 

Tabell 6. Detaljerade svar på Fråga 3 – Kafka. 

Tyst läsning  Högläsning  
Svar Antal Svar Antal 

Han gillar inte sitt jobb 4 Han gillar inte sitt jobb 2 

Han klagar 2 Han klagar 4 

Han är trött 1 Han är trött 2 

Han mår dåligt 4 Han är arg/sur 3 

Han är eländig 3 Sådär 3 

Han är galen 1 Han är rädd/förvirrad 2 

Han känner ingen panik 1 Han är stressad 1 

Han är bitter 1    
Han är orolig 1    
Han känner skuld 1    
Han är deprimerad 1    
Han älskar sitt jobb 1    

 

En slutlig analys av alla de detaljer eleverna skrev i sina lösningar för båda texterna visar att fler 

deltagare som läste tyst svarade med ”inkorrekta” svar som inte passar in. Två sådana exempel från 
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den första frågan efter Lagerlöfs text var att elever svarade att prästen ”bryr sig inte” och att han 

”vet saker”. I avsnittet resultatdiskussion (5.2) framställs fler reflektioner kring detta. 

4.2 Enkät 

Svaren på de tre påståenden eleverna ombads ta ställning till följer nedan. Kapitlet är indelat 

på ett sådant sätt att resultaten av Likert-skalorna först presenteras i elevantal per åsikt i 

tabeller, detta sker separat, och sedan följer en mer detaljerad beskrivning av varför eller 

varför inte deltagarna hållit med respektive inte hållit med om varje påstående. 

 För det första påståendet (Jag tycker det sätt vi precis arbetat på är bra.) gällande tyst 

läsning svarade tre elever att de höll helt med om att sättet var bra, fjorton elever höll delvis 

med om att det var bra och lika många informanter svarade att de tyckte det var varken bra 

eller dåligt (se Tabell 7). 5 av de 38 deltagarna var negativt inställda till arbetsmomentet. 

Medelvärdet för de svar som samlades in blev 2.6.  

  Samma påstående angående högläsningen gav ett lite annorlunda resultat. Precis som med 

den tysta läsningen var det tre elever som höll med helt om att det var ett bra arbetssätt, men 

det var färre informanter, sju stycken, som höll med delvis och fler elever, sexton stycken, 

som gav det neutrala svarsalternativet nummer 3. De negativa svarsalternativen blev här valda 

av åtta elever. Här blev medelvärdet 2.9. 

 

Tabell 7. Elevernas inställning till påståendet: Jag tycker det sätt vi precis arbetat på är bra.1 

  
1= Håller 
helt med 2 3 4 

5= Håller 
inte alls 

med Inget svar Medel 

Tyst läsning 3 14 14 4 1 2 2.6 
Högläsning 3 7 16 6 2 4 2.9 

 

De detaljerade anledningar som eleverna gav för frågan varför eller varför inte de tyckte på ett 

visst sätt var många. Informanterna som var positiva till tyst läsning svarade att det var kul, 

lätt, enkelt att förstå och snabbt. Andra positiva anledningar handlade om själva arbetssättet:  

man får lugn och ro när man jobbar själv, man kan gå tillbaka i texten och man uppfattar mer 

och kan svara på frågorna bättre vilket är bra för förståelsen. De deltagare som inte tyckte om 

arbetsmomentet svarade att det var tråkigt och inte stimulerande. Dyslexi, svårt att 

koncentrera sig och ogillande av läsning i allmänhet var ytterligare svar som gavs. 

                                                 
1
 Eleverna som inte svarat alls är inte inräknade i medelvärdet. 
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 Det som flest elever tyckte var positivt med högläsningen var att de såg det som en bra 

träning för hjärnan och minnet. Några deltagare beskrev momentet som skönt och 

engagerande. Ytterligare anledningar till elevernas positiva svar var: dyslexi, att texten var 

kort och att läraren läste bra. De flesta informanter som inte tyckte om arbetet med högläsning 

skrev att de ville ha texten framför sig. Utförligare svar på samma tema gav ett flertal elever 

och det var att de inte kunde gå tillbaka i texten, att de inte mindes, att det var svårt att 

koncentrera sig och att det var lätt att tappa bort sig i texten. Fyra elever uppgav att 

arbetssättet var tråkigt. 

 Påstående nummer två (Jag tycker det var lätt att svara på frågorna.) fick liknande svar för 

både tyst läsning och högläsning för alla valmöjligheter utom svarsalternativ 2 och 5 (se 

Tabell 8). Sju elever per arbetsmoment höll helt med om att det var lätt att svara på frågorna, 

detsamma gällde svaret att det var varken lätt eller svårt. Tolv informanter ansåg att det var 

delvis lätt att svara på frågorna när de läste tyst, medan sex elever svarade med samma åsikt 

vid högläsningen. Rörande elever som inte alls höll med om att det var lätt var det en elev 

som ansåg detta efter den tysta läsningen och sex elever från högläsningsgruppen. 

Medelvärdet för elevsvaren för tyst läsning blev 2.6 och för högläsning 3.0. 

 

Tabell 8. Elevernas inställning till påståendet: Jag tycker det var lätt att svara på frågorna.2 

  
1= Håller 
helt med 2 3 4 

5= Håller 
inte alls 

med Inget svar Medel 

Tyst läsning 7 12 7 9 1 2 2.6 

Högläsning 7 6 7 8 6 4 3.0 
 

De positiva anledningarna varför eleverna tyckte det var lätt att svara på frågorna efter den 

tysta läsningen var korta och koncisa: lätt, roligt, förstod bra, okej och att man kunde gå 

tillbaka i texten. De negativa skälen grundas alla i att något var problematiskt; svårt att följa 

med i texten, svår text, svåra ord och svårt att koncentrera sig.  

 Högläsningens uppföljning gällande om det var lätt att svara på frågorna gav ett fåtal 

positiva anledningar, men desto fler negativa. Fem elever beskrev frågorna som tydliga och en 

elev skrev att läraren läst tydligt. Precis som i resultatet för det första påståendet svarade 

många elever att det inte var lätt att svara på frågorna då de inte haft texten framför sig. De 

                                                 
2
 Eleverna som inte svarat alls är inte inräknade i medelvärdet. 
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uppgav också att de inte kom ihåg texten, att de inte förstod så bra efter bara en lyssning, att 

det var svårt att koncentrera och svårt att svara utförligt. 

 Det sista påståendet som eleverna tog ställning till (Jag är nyfiken på fortsättningen av 

boken.) har jag valt att dela upp i tyst läsning kontra högläsning samt per författare då texterna 

i sig kan vara anledningen till att deltagarna svarade på ett eller annat sätt (se Tabell 9). 

 För Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga var nästan exakt hälften av eleverna inte alls 

nyfikna på att få ta del av fortsättningen. Skillnaden mellan om deltagarna läst själva eller 

lyssnat på texten för svarsalternativ 5 var så liten att det rörde sig om en differens på en elev. 

På andra sidan av spektret var det två elever som istället höll med helt om att de var nyfikna 

på fortsättningen. Tre deltagare var delvis nyfikna, sex deltagare hade ingen åsikt åt det ena 

eller andra hållet och sju elever höll delvis inte med om att de var nyfikna på att få veta mer. 

En elev svarade inte alls.  

 Något fler elever visade nyfikenhet för vad som händer i fortsättningen av Franz Kafkas 

Förvandlingen. Ingen höll helt med om påståendet, men fjorton elever höll delvis med om att 

de var nyfikna på att få veta mer. Lika många svarade samtidigt att de inte alls var nyfikna på 

fortsättningen av romanen. Sex elever gav det neutrala svarsalternativet 3 och två elever höll 

delvis inte med om påståendet.  

 Resultatet av medelvärdet för respektive metod och bok visade att eleverna med en 

differens på 0.1 enheter var lite mer intresserade av Lagerlöfs text efter den tysta läsningen. 

För Kafkas text blev medelvärdet lika för tyst läsning och högläsning. Gemensamt för alla 

fyra medelvärdesresultaten var att de indikerade att eleverna i allmänhet inte kände någon 

nyfikenhet. 

 

Tabell 9. Elevernas inställning till påståendet: Jag är nyfiken på fortsättningen av boken.3 

  
1= Håller 
helt med 2 3 4 

5= Håller 
inte alls 

med Inget svar Medel 

Tyst läsning - Lagerlöf 1 2 3 2 10 1 4.0 

Högläsning - Lagerlöf 1 1 3 5 9 0 4.1 

Tyst läsning - Kafka 0 7 3 1 7 1 3.4 

Högläsning - Kafka 0 7 3 1 7 1 3.4 

 

Alla de elever som kryssade alternativ 5 för Lagerlöfs text skrev att det var för att de inte var 

intresserade av fortsättningen. Övriga informanter som inte var nyfikna på resten av boken 

                                                 
3
 Eleverna som inte svarat alls är inte inräknade i medelvärdet. 
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skrev att det var för att de inte förstod, att texten var tråkig och fyra elever nämnde att de inte 

gillar att läsa. De fyra informanterna hade alla lyssnat på när texten lästes högt. Eleverna som 

kände nyfikenhet inför fortsättningen av texten och som läst tyst uppgav att de ville veta vad 

som hände med prästen och att texten var bra skriven. Två elever som hört texten och kände 

nyfikenhet tyckte att det var roligt att lyssna på inlevelsen i den lästa texten och tyckte att 

Lagerlöf skrev bra. 

 Eleverna som var positivt inställda till att få veta fortsättningen på Kafkas roman tyckte 

den verkade spännande, intressant och de ville få veta vad som hänt Gregor Samsa. Fyra 

elever, tre från gruppen som läst tyst och en från högläsningsgruppen, skrev att det inte var 

deras typ av text. Andra anledningar från båda grupperna var att texten var tråkig.   

4.3 Fokusgrupp 

Resultatet av fokusgruppen följer nedan och kommer bestå av referat och citat av det som 

diskuterades under intervjutillfället. Fem elever deltog i gruppsamtalet. De hade alla precis 

innan diskussionen arbetat med de två texterna. Selma Lagerlöfs text hade de fått läsa tyst och 

Franz Kafkas text hade jag läst högt.  

 Eleverna började samtalet med att berätta om när de senast haft en lärare som läste högt för 

dem på lektion. En elev nämnde att det var några år sedan, en elev kunde specifikt berätta att 

det var i årskurs nio när hela klassen läste samma bok, en elev mindes att det var väldigt 

längesedan och att det då var i ” nån historialektion när man får läsa i historia-boken” och en 

elev berättade att det var på lågstadiet. De var överens om att när högläsning använts har det 

varit bra, men att momentet inte tillämpas av lärare på gymnasiet. En elev tog upp varianten 

av högläsning där elever läser tillsammans i grupp, något som hen ansåg vara ett bra arbetssätt 

då det utvecklar den egna läsförmågan. 

 Vid det här tillfället styrdes diskussionen mot högläsning på gymnasiet och vad eleverna 

kunde se som för- och nackdelar med momentet. Två av informanterna tog upp användandet 

av synen och hörseln samtidigt som något nyttigt när man läser. En elev menade även att om 

eleven har texten framför sig samtidigt som någon annan läser högt så ”kan [det] vara lättare 

att komma ihåg”. Ytterligare en fördel med högläsning som två informanter tog upp var att 

undervisningen blir varierad. Den ena informanten tillade att om en elev är ovan att läsa så 

kan högläsningen hjälpa till och om läraren använder högläsning med alla så ses det inte som 

något skamligt att be om det stödet. Den andra informanten gjorde ett tillägg om 

högläsningens fördelar: ”man kan skapa olika möjligheter för alla elever, för att alla funkar ju 
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inte på samma sätt”. En nackdel med metoden menade en informant kunde vara slöhet hos 

eleverna d.v.s. att klassen föreslår högläsning tillsammans av en bok för att slippa läsa själva. 

Om texten kommer med uppföljningsfrågor så ansåg en informant att det kan vara svårt att 

minnas och ge utförliga svar om man bara lyssnat på texten.  

 Avslutningsvis pratade gruppen lite om huruvida ett intresse för fortsättningen av 

berättelserna hade väckts efter högläsningen. De var alla ense om att min högläsning, 

beskrivet på följande sätt av en elev: ”du liksom kunde variera i tonen, när man läser själv så 

är det ju liksom samma röst i huvet”, inte hade någon inverkan på hur nyfikna de var på 

romanens fortsättning. Det var texterna i sig som antingen verkade intressanta eller 

ointressanta.  

 Det som togs upp under fokusgruppsdiskussionen kan sammanfattas med att eleverna inte 

haft lärarledd högläsning på gymnasiet. Deltagarna kunde se fördelar med högläsning, så som 

att det ger variation i svenskarbetet och att det hjälper vissa elever eftersom vi alla lär oss på 

olika sätt, men att det då vore bäst att ha texten tillgänglig samtidigt som man lyssnar. Risker 

med högläsning ansåg de var att eleverna blir lata och varken läser eller lyssnar. 

5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i ett avsnitt där jag retrospektivt diskuterar mitt val av metod 

och material samt ett avsnitt indelat i tre underkategorier med diskussioner angående 

resultaten av läsförståelsefrågorna, enkäten och fokusgruppen. Allt som berörs kommer sedan 

resultera i en avslutande slutsats. 

5.1 Metod- och materialdiskussion 

På det stora hela fungerade mina metoder och mitt material mycket bra. En ansenlig mängd 

data samlades in och gav ett bra underlag för analyser, diskussioner och slutsatser.  

 Likväl var upplägget på min metod och mitt material inte helt okomplicerat att utforma. 

Det faktum att jag ville planera ett undervisningsmoment med texter och följdfrågor som 

skulle kunna användas som en del av ämnet svenska på gymnasiet, ställde krav på min 

förmåga att formulera läsförståelseuppgifter. Frågorna behövde vara sådana att de för det 

första gav varje elev en chans att svara och för det andra att de gav mig material att analysera. 

Jag anser att jag till största del lyckades med detta, men den andra frågan rörande 

Förvandlingen, ”Varför tror du att det har hänt?”, kan ses som för olik de andra eftersom den 
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testar elevernas förmåga att analysera och ta tillställning till sådant de inte kan läsa sig till i 

texten (se avsnitt 3.1.1). Det blir en fråga om att läsa bortom raderna (för detaljerad 

beskrivning se avsnitt 3.1) på ett sätt som jag anser att de övriga frågorna inte testade i samma 

utsträckning. Holme och Solvang diskuterar, i sin bok om forskningsmetodik, 

undersökningars reliabilitet och validitet. Det de specifikt tar upp rörande reliabilitet är att 

”det går inte att undvika att det under insamling och bearbetning av information smyger sig in 

fel” och att det på grund av detta blir ”forskarens uppgift […] att sträva efter att göra felen så 

små som möjligt” (1997:164). Med det i åtanke anser jag att formen på min insamling av data, 

utifrån förståelsen av en text, fungerade som en tillförlitlig metod. 

 Jag vill också tillägga att jag hade föredragit att utföra min datainsamling över ett flertal 

lektioner så att eleverna fick utsättas för högläsningen mer än en gång. Detta var tyvärr inte 

möjligt på grund av tidsrestriktioner. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att svara på följande forskningsfrågor: 

- Vilken påverkan, om någon, har högläsning på gymnasieelevers förståelse av och 

entusiasm inför en text i svenskämnet? 

- Hur ser gymnasielever på högläsning som ett didaktiskt inslag i svenskämnet?   

- På vilket sätt, om något, kan högläsningen som didaktiskt verktyg användas i 

svenskämnet på gymnasiet? 

I de följande diskussionsavsnitten kommer jag besvara mina forskningsfrågor med utgångspunkt i 

den forskning som presenterats i bakgrundskapitlet samt de resultat som framställts ur min data. 

5.2.1 Läsförståelseövningar  
 

Resultatet av läsförståelseövningarna visade att högläsningen till viss del påverkade elevernas 

förståelse av texterna. Deltagarna gav färre och inte lika utförliga svar som när de läste tyst 

själva.  

 Den första frågan för varje bok förväntades besvaras med en mening och det enklaste 

svaret att ge fanns att läsa inom de fem första meningarna i varje textavsnitt: ” Prästen var 

ung, hög, smärt och strålande vacker.” (Lagerlöf, 1910:5) och ”När Gregor Samsa vaknade en 

morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik 

insekt” (Kafka, 2008:5). Det faktum att så många elever i högläsningsgruppen inte gav dessa 

svar kan tyda på att de antingen inte hört informationen alls eller att de inte mindes vad som 
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sagts i början av läsningen. Några av eleverna gav just den anledningen, att de inte kunde 

minnas berättelsen, och några beskrev att de inte kunde koncentrera sig. Resultatet kan också 

tänkas komma från det som Marchessault och Larwin tog upp som en nackdel med 

högläsning och det är att eleverna blir passiva (2013:244). Flera deltagare önskade att de hade 

kunnat följa med i texten samtidigt som de lyssnade och på så sätt klarat av att svara 

utförligare på fler frågor. Relationen mellan eleven och ämnet, så som den är beskriven i den 

didaktiska triangeln (se avsnitt 2.2), var inte så välfungerande som den kunde vara och det 

grundar sig i lärarens val att inte dela ut texten på papper. Hade deltagarna fått ha utdraget 

framför sig under högläsningen kan det tänkas att svaren blivit annorlunda. 

 Trots att eleverna själva i sin återkoppling angående arbetssättet högläsning uppgett att det 

ibland var svårt att följa med och inte så lätt att komma ihåg så var alla svar som lämnades in 

’korrekta’ i bemärkelsen att det fanns en logik bakom. Bara vid ett tillfälle har ett svar som 

inte passar in angetts och det var på den första frågan rörande Förvandlingen. På frågan vad 

som har hänt Gregor Samsa svarade en elev att han är förlamad, vilket han inte är.  

 Specifika svar som innehöll formuleringar vilka kan klassas som ”inkorrekta” var fler till 

antalet hos eleverna som läste tyst. Eventuellt beror detta på att eleverna vid tyst läsning inte 

tagit till sig texten som en helhet utan letat efter särskilda svar eller ord, som varit felaktiga, 

medan eleverna som hörde texterna uppfattade det väsentliga på ett annat sätt. I övrigt har 

genomtänkta svar presenterats och det var spännande att läsa.  

 Fler elever än vad jag förväntade mig avstod helt från att svara. Hahns (2002) beskrivning 

av högläsningens potential hos yngre elever som ett sätt att skapa en gemenskap i klassen när 

alla lyssnar på samma text förefaller inte passa in i det här sammanhanget då 6 av 19 elever 

som hört Gösta Berlings saga och 7–10 elever som hört Förvandlingen ställt sig utanför 

uppgiften av en eller annan anledning. Kan det tänkas att det höga antalet elever som inte 

deltog inte själva tror på sin förmåga att lyssna, komma ihåg och besvara frågor och därför 

inte försöker? Forskningen om högläsning har riktat in sig på barn i lägre åldrar av en 

anledning. Där ser traditionen ut på ett sådant sätt att vuxna hjälper till att stimulera 

språkutvecklingen genom ’sagostunder’ och högläsningstillfällen (Körling, 2018; Meyer & 

Wardrop, 1994), men högre upp i åldrarna tänker jag att skoltraditionen blir en annan och 

läsförståelsen förvandlas från en estetisk läsning till en efferent läsning (Rosenblatt, 2002, se 

avsnitt 2.2.2). Jag tror att äldre elever är så fokuserade på att i skolan läser vi ”efferent” vilket 

kan bli stressande när de, som i fallet med min studie, känner att de måste ”hitta” svaren 

enbart genom att lyssna. Jag observerade vid de två tillfällen som data samlades in att många 

elever som läste tyst läste frågorna först istället för att börja med att läsa texten. Måhända 
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valde eleverna denna lässtrategi för att slippa läsa hela utdraget, men ändå göra det som 

förväntades av dem. 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att högläsningen hade en viss negativ effekt på 

förståelsen av texterna de lyssnade på. Jag fick in mycket fler svar efter den tysta läsningen 

och de svaren var också mer utvecklade i sina resonemang. Samtidigt var det så pass många 

elever som förstod och besvarade frågorna på ett utmärkt sätt under högläsningen att metoden 

inte var helt ogynnsam. 

5.2.2 Enkät och fokusgrupp 
 

Genom enkätsvaren kan vi se att eleverna var övervägande positiva till båda sätten att arbeta, 

dock inte med någon bred marginal. Tyst läsning var den metod som flest informanter 

föredrog, vilket återigen förslagsvis handlar om den efferenta läsningen (Rosenblatt, 2002:14) 

som elever förväntar sig att de testas på och som de är mest bekväma med. Men frågan var 

hur gymnasielever ser på högläsning i svenskämnet och där svarade nästan häften av 

informanterna att de varken tyckte det var bra eller dåligt, vilket tyder på en likgiltig attityd 

hos eleverna gentemot metoden.  

 De elever som höll med om att arbetssättet var bra gav en förklaring som kan kopplas till 

det tidigare nämnda exemplet ’en paus’ (avsnitt 2.3.5) då de menade att det var skönt att bara 

lyssna. Svaret indikerar möjligen också att de deltagarna har kommit långt i sin estetiska 

läsning och läsningen blir för dem mer en transaktion så som den Rosenblatt beskriver 

(2002:36). Edenfeldt (2016:185) skriver om hur hon vill använda högläsningen som ett 

gemensamt avstamp i en bok för att på så sätt väcka engagemang och det var något som 

skedde vid vårt högläsningstillfälle. En elev påpekade att hen blivit ”insvept” i texten och att 

den väckt ett engagemang i och med högläsningen och eleven var nyfiken på fortsättningen av 

boken.  

 Ett annat svar på varför eleverna tyckte att arbetsmomentet var bra ser jag som 

fascinerande och det var att informanterna menade att det var en bra övning för att träna 

hjärnan och förstå vad det är man hör. Yttrandet här antyder att några av eleverna ser att det 

kan vara behövligt med hörövningar för att träna upp minnet. Även de negativa aspekter av 

högläsningen som eleverna angav handlar om koncentrationssvårigheter och oförmåga att 

minnas. Betyder det att deltagarna inte ofta utsätts för situationer där de bara har sin hörsel att 

tillgå för att förstå och tillägna sig kunskap? En intressant frågeställning som det eventuellt 

kan vara av vikt att undersöka vidare i framtiden. Enkätsvaren för huruvida eleverna tyckte 
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det var lätt att svara på frågorna pekar också på att deltagarna inte är vana att enbart lyssna på 

en text och ta den till sig utan en stödtext eller en upprepning av det som redan lästs upp.  

 Värt att uppmärksammas är att resultaten från min undersökning angående vad 

gymnasielever tycker om högläsning var snarlika den data som Lövgren och Spjuth (2003) 

samlade in för över femton år sedan. I den studien svarade dock fler elever att de var positiv 

till metoden, men de hade arbetat med sättet över en längre period och det kan tänkas få 

eleverna att se fler fördelar. Deltagarna i min enkät utsattes bara för ett fristående 

högläsningsmoment, vilket måhända inte ger högläsningen tillräckligt med utrymme för att ge 

eleverna en tydlig bild av hur högläsningen fungerar för dem i en inlärningssituation, men de 

flesta informanterna hade trots det en klar tanke rörande metoden.  

 För att sammanfatta det som tagits upp hittills kan vi konstatera att de elever som 

uppskattade högläsningen såg det som hjärnträning och ett trevligt inslag, medan de som inte 

uppskattade högläsningen hellre ville arbeta själva och kunna leta svar i texten. Vi kan därför 

rimligtvis säga att den första gruppen tog sig an högläsningsuppgiften med lite mindre fokus 

på resultatet än den andra gruppen där fokus var på att hitta rätt svar.  

 Om högläsningen ska användas på gymnasiet, hur ska det då se ut? Vill läraren arbeta med 

läsförståelse på ett djupare plan förefaller högläsning inte vara det bästa didaktiska verktyget. 

I alla fall inte utan utdelade texter som eleverna kan följa med i under läsningens gång. 

Lärarledd högläsning påverkade nästan inte alls eleverna i min studie när det gällde deras 

nyfikenhet inför fortsättningen av böckerna, utan det var texterna i sig som spelade roll. Att 

läraren varierar svenskundervisningens moment påtalade eleverna i fokusgruppen som något 

positivt och förslagsvis kan då högläsningen vara ett sätt att modellera (Edenfeldt, 2016) hur 

man kan tänka när man läser tyst snarare än att det ersätter tyst läsning. Edenfeldt förklarade 

att hennes högläsning inte enbart bestod i att läsa högt, men också att diskutera högt utifrån 

det som alla precis lyssnat på (2016:93). Det tror jag främjar eleverna och borde absolut vara 

en del av högläsningsmomentet.  

5.3 Slutsats 

Högläsning för yngre barn anses vara något positivt och språkutvecklande, men en diskussion 

om huruvida högläsningen är ett potentiellt verktyg även på gymnasiet kände jag saknades 

inom forskningen på området. Utifrån min undersökning kan vi dra slutsatsen att 

högläsningen uppfattas som en fördelaktig metod av några elever, en ofördelaktig metod av 

vissa elever, men att de flesta gymnasielever i min undersökning är likgiltiga inför 
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arbetssättet. Vid detaljerade läsförståelsefrågor är inte högläsningen det bästa arbetssättet att 

använda då merparten av informanterna inte producerade lika många svar med samma 

varierade innehåll efter högläsning som efter tyst läsning. Trots detta ser jag på högläsningen 

som ett potentiellt inledande moment i en lässituation i svenskämnet på gymnasiet då det 

bidrar till en varierad undervisning.  

 Med utgångspunkt i elevernas tankar rörande högläsningen som ett sätt att träna sig i att 

lyssna och minnas skulle det vara av intresse att forska vidare kring den föreställningen. Om 

elever på gymnasiet själva känner att de har svårt att koncentrera sig och bara kan lyssna en 

kort stund skulle sådan forskning gynna lärare i deras val av didaktiskt upplägg. Det skulle 

även kunna resultera i att skolan, genom svenskämnets lektioner, kan hjälpa till att arbeta med 

koncentrationsövningar vilket är något jag menar är viktigt i dagens samhälle där vi ständigt 

är distraherade och upptagna av olika medier. 
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Bilaga 1 

Selma Lagerlöf – Gösta Berlings saga 

1. Vad får vi reda på om prästen? Beskriv prästen med dina egna ord och svara så 

utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Varför blir prästen arg? Svara så utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Vad får vi reda på om alkohol i texten? Svara så utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Franz Kafka – Förvandlingen 

1. Vad har hänt med Gregor Samsa? Svara så utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Varför tror du att det har hänt? Svara så utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Hur tycker du att han verkar må? Varför tycker du så? Svara så utförligt som möjligt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Uppföljning – Lagerlöf 

 
Var vänlig ta ställning till påståendena nedan baserat på hur mycket du håller med eller 

inte håller med. 

1= Håller helt med, 2= Håller delvis med, 3= Varken eller, 4= Håller delvis inte med, 5= 

Håller inte alls med 

 

Jag tycker det sätt vi precis arbetat på är bra. 

□ □ □ □ □  
1  2  3  4  5  

 

Varför/varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jag tycker det var lätt att svara på frågorna. 

□ □ □ □ □ 
1  2  3  4  5 

 

Varför/varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Jag är nyfiken på fortsättningen av boken. 

□ □ □ □ □ 
1  2  3  4  5 

 

Varför/varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vad tyckte du i allmänhet om denna uppgift? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen!!! 

 


