
EXAMENSARBETE

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING
med inriktning mot gymnasielärare

VT 2003
Vetenskaplig handledare: Marja-Liisa Lejon

2003:142 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 03/142 - - SE

2003:142 PED

KAROLA LÖVGREN
BERIT SPJUTH

Jag minns vad du läste...
Högläsning som alternativ litteraturundervisning på gymnasiet



   

 
  

Förord 

 
Vi vill först och främst tacka våra familjer som har stått ut med vårt skrivande samt varit vårt 

stöd under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till Marja-Liisa Lejon vår 

vetenskapliga handledare som har gett oss god vägledning. Hennes positiva gensvar till vårt 

arbete har uppmuntrat och stärkt oss. Slutligen vill vi tacka våra handledare samt eleverna i 

våra praktikklasser som gjort vår studie möjlig. 

 

Luleå, januari 2004 

 

Karola Lövgren och Berit Spjuth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
  

Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att studera hur gymnasieelever upplevde högläsning som 

undervisningsmetod. Som metod använde vi oss av enkäter, observationer samt loggböcker. 

Vårt resultat visade att flertalet elever uppskattade vår högläsning och mycket tyder på att den 

kan ses som ett bra alternativ och ett komplement till traditionell litteraturundervisning. 

Enkätsvaren visade att tolv elever av trettiosju ansåg att deras inställning till litteratur hade 

förändrats till det positiva och tjugofyra elever tyckte att denna undervisningsform var ett bra 

alternativ vid litteraturstudier. Slutsatser vi kan dra är att denna metod på ett naturligt sätt 

bidrog till att samtliga elever inbjöds till att uppleva texten och skapa ett engagemang för 

skönlitteratur vilket främjar ett fortsatt intresse för ämnet.  
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Inledning 
 
Som blivande svensklärare är vi väldigt intresserade av litteratur och läsning, därför har vi 

valt att jobba med högläsning som alternativ undervisningsmetod i vårt examensarbete. I 

egenskap av lärarstuderande har vi under våra praktikperioder upplevt att många elever har 

visat minskat intresse för litteratur. Denna utveckling upplever vi, som själva är älskare av 

skönlitteratur, som alarmerande. Bland de internationellt sett bokläsande svenska barnen finns 

enligt trendstudien en förskjutning i riktning mot att läsa mindre (Skolverkets rapport 

100:1995:78). När elever inte heller upplever modern skönlitteratur som givande, så kan man 

inte heller förvänta sig att dessa skall få några litterära läsupplevelser av ett klassiskt verk. Vi 

lever i ett informationssamhälle där ett bra språk spelar en avgörande roll, samtidigt tar 

alternativa aktiviteter med nya influenser allt större tid i anspråk (Ibid). Med kunskaper som 

kan knytas till våra egna erfarenheter som föräldrar, ser vi bland dessa influenser exempelvis 

ett sms-språk som alltmer ökar klyftan till vårt nuvarande skriftspråk. Vi anser att 

svenskläraren har ett stort ansvar när det gäller att ge eleverna ett väl fungerande språk. Enligt 

vår erfarenhet känns litteraturundervisningen idag ganska traditionell och vi har upplevt att 

lärarna i allt för stor grad sitter fast i det litterära kanon. Det känns som om man inte riktigt 

utgår från eleverna och ser möjligheterna att knyta an till dagens ungdomskultur. Därför 

kändes det viktigt för oss att hitta alternativa redskap i vår undervisning. Vi vill väcka 

elevernas intresse för litteratur och inspirera till fortsatt läsning. En förutsättning för att 

eleverna ska intressera sig för litteratur är att de förstår och känner sig delaktiga under 

lektionerna. Vi tror att en litteraturundervisning där lärarna läser högt för eleverna är en 

möjlig metod för att åstadkomma detta. 

 

 

Bakgrund 
 

Förankring i styrdokument 
I skolverkets författningssamling (www.skolverket) kan man läsa om svenskämnets roll för 

eleverna i det nya samhället. Genom att läsa främjar man språkutvecklingen och det är av stor 

vikt att man hela tiden utvecklar sin förmåga att ”tala, lyssna, se, läsa och skriva” (s.4). Att 

utveckla sin förmåga till kommunikation är viktigt eftersom det leder till att eleven lär sig 
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kunna ”samspela med sin omgivning” vilket är ”grunden för kamratgemenskap och 

delaktighet i samhällslivet”(s.4). Man betonar även den viktiga kopplingen mellan språk och 

kultur: 
 

Språk och kultur hänger nära ihop. I språket finns ett lands historia och kulturella 

identitet. Ämnet ger läs-, film-, och teaterupplevelser av spänning, humor, tragik, och 

glädje att reflektera över och tala om. I mötet med litteratur, film och teater skapas 

kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika delar av 

världen. Genom språket och litteraturen skapas möjligheter för eleverna att uttrycka vad 

de tänker och känner och att få bearbeta livsfrågor. Litteraturen ger också möjlighet att få 

perspektiv på den egna livssituationen. Därmed kan självförståelsen och självförtroendet 

öka. (s.2) 
 

I dagens skola bygger undervisningen mer på att eleverna skall söka information och själva 

göra om den till egen kunskap. Därför är det viktigt att man klarar av att söka, sortera och 

värdera tillförlitligheten bland de mängder av fakta som finns i dagens informationssamhälle. 

För att kunna ta dessa steg i processen mot ökad kunskapsinlärning bör man vara en god 

läsare. Goda kunskaper i det egna språket är också en grundförutsättning för att skapa kritiskt 

tänkande samt reflekterande människor som därmed i sin tur skapar förutsättningar för ett 

demokratiskt samhälle. Ämnet svenska skall också verka för att eleverna lär sig bearbeta samt 

tillvarata olika texter för att utveckla förmågan och förståelsen för olika fenomen i omvärlden. 

Genom att studera texter får eleven möta skilda åsikter samt ta del av olika värderingar vilket 

tränar upp den egna inlevelseförmågan. Därmed skapas förutsättningar för eleven att bygga 

upp sin fantasi och empatiförmåga. Kan man lära eleverna att bearbeta och reflektera över 

andra människors livsvillkor bidrar skolan till att vidga elevens förståelse för andra 

människors kulturella bakgrund. En annan viktig del av svenskämnet är att ”uppmuntra till 

läsning så att eleverna gärna och på egen hand söker sig till litteraturen för kunskap och 

glädje” (s.6). Som lärare av idag ser vi det som en utmaning att skapa en motivation samt 

förmedla ett intresse kring läsning och litteratur vilken kan utgöra den plattform som eleverna 

utgår från i vuxen ålder. 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Utbildningsdepartementet 1994), påtalar man 

vikten av att känna till det egna landets kultur och historia. Genom att ha en högre grad av 

medvetenhet när det gäller det egna kulturarvet skapas en trygg identitet som medverkar till 

att stärka den egna förmågan att sätta sig in i andra människors livsvillkor. De mål man vill 
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uppnå för varje elev som avslutar sin gymnasieutbildning är att han ”kan uttrycka sig i tal och 

skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes-, och vardagslivet och för fortsatta 

studier” men också att eleven ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övriga 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Ibid, s. 12). 

 

Den traditionella litteraturundervisningen 

Med den traditionella litteraturundervisningen menar vi likt Molloy (1996) undervisningen 

som till stor del bygger på en lång tradition av att läraren förlitar sig på läroböckernas 

anvisningar. Eleverna producerar bokrecensioner, arbetar med läroboksavsnitten och lämnas 

många gånger ”själva” att bearbeta och reflektera över skönlitterära texter.  

  
 … jag och de flesta andra svensklärare med mig, vande oss vid läroböcker och antologier 

 under vår egen elevtid och som lärare började vi själva vår svenskundervisning med hjälp  

av läroböcker [...]. Om vi inte har läroböcker och övningsböcker att sätta i händerna på  

eleverna- vad ska vi göra då? (s.223) 

 

Likt Molloy (Ibid) anser vi att svenskundervisningen på många sätt har kört fast i ett gammalt 

mönster och att lärarna ofta har svårt att se nya möjligheter och metoder, man undervisar i 

skönlitteratur som man själv undervisades en gång, fast i vanans makt. När det gäller 

högläsning i skolan uppger lärarna att de ofta läser högt men i en jämförelse med andra länder 

kan man se att det är betydligt ovanligare i Sverige (Skolverkets rapport 100:1995:78). 

Eleverna läser oftast tyst för sig själva och texterna bearbetas skriftligen i fri form och utan 

det elementära syftet att kontrollera läsförmågan. Det är också ovanligt att texterna följs upp 

med samtal där man jämför innehåll, drar olika slutsatser, samt studerar stil och struktur 

(Ibid). Skolverkets studie stöder Molloys antaganden att litteraturundervisningen i den 

svenska skolan fastnat i ett traditionellt och föråldrat tänkande och att Sverige i ett 

internationellt sammanhang har en del att ta igen. 

 

Vikten av att läsa skönlitteratur 

Skönlitteraturen kan enligt Bäckström (1995) sägas ge läsaren möjlighet att upptäcka världen 

och dess syfte kan anses vara att tänka, känna och berätta. Genom skönlitteratur får läsaren 

möjlighet att skaffa erfarenheter och kunskaper som vore svåra att uppnå utan bokens hjälp. 

Förutom den ”sociala” känslighet man kan åstadkomma med läsning av skönlitteratur ges 

läsaren även en möjlighet till bättre läsförmåga, ett bättre sammanhang och ett större 
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ordförråd, anser Brodow (1996). En läsare av skönlitteratur får språksystemet överfört på ett 

naturligt sätt, men också en större insikt i hur ord, fraser och meningar är uppbyggda. På så 

sätt anser Brodow att läsning främjar grammatiken och ger insikt i hur ett språk är uppbyggt. 

Många lärare framhåller även att de elever som läser mycket blir bra på att kommunicera med 

sina känslor och upplevelser eftersom litteraturen ofta tar upp valmöjligheter avslutar 

Brodow.  

 

Dagens samhälle har ett stort utbud av mer lättsamma förströelser än vad läsning anses vara 

och Lagercrantz (1995) visar på att detta utbud uppmuntrar individen till att inte tänka själv. I 

stället matas man med åsikter som ofta är givna och har ett avsiktligt syfte. Bokläsning å 

andra sidan anser Lagercrantz manar fram den egna tankeverksamheten. Genom att 

kontinuerligt träna på att läsa får eleverna ökade erfarenheter av vad de själva tycker och av 

vad andra människor har för åsikter, påpekar Klingberg (1974). Elevernas förmåga att lyssna 

på andra människor och att följa andras tankegångar ökar vilket ofta leder till bättre 

självkännedom  

 

Barbro och Bo Wingård (1994) framhäver de positiva effekterna som läsandet ger. Eleverna 

får genom att läsa sätta sig in i andra människors livssituation och på så sätt utveckla sin 

förmåga till empati. Läsning ökar dessutom ordförrådet, ger en känsla för språket och 

utvecklar det egna skrivandet. 

 

 

Av tidigare forskning kan vi utläsa att samtliga författare är ense om skönlitteraturens positiva 

inverkan på elevernas språk och förmåga till kommunikation. Förutom språket kan litteraturen 

även bidra till att skapa kritiskt tänkande och reflekterande människor. Mycket talar för att 

läsning av skönlitteratur även bidrar till att utveckla empati, självkännedom, förståelse för 

andra och en ”social” känslighet. 

 

Skönlitteraturens roll i skolan 

Svenskämnets centrala innehåll är språket och litteraturen som utgör en källa till kunskap om 

världen runt omkring oss. Skolan skall ge eleven möjlighet att genom skönlitteratur från olika 

länder få utveckla sin förståelse för kulturell mångfald och sin förmåga att reflektera över och 

förstå omvärlden. Kunskap bildas genom språket och litteraturen bidrar till att ge svar på de 

stora livsfrågorna. Läraren kan med litteratur göra en annars ganska abstrakt undervisning mer 
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konkret med hjälp av verk om t.ex. människoöden under en viss epok eller kulturer från 

främmande länder. Det här är en given sanning för oss blivande svensklärare som studerat 

vikten av elevers möte med skönlitteratur i skolan, men verkligheten är den att skolan allt mer 

frångår läroplaner där skönlitteratur har en central roll i svenskundervisningen. Enligt Stig 

Bäckman (2002) kan man konstatera ”att utvecklingen i läroplanerna har gått mot en 

reduktion av undervisningen om litteratur, en starkare markering av undervisning genom 

litteratur och en minskad betoning i litteratur”( s. 122). Totalt sett har litteraturämnet fått ett 

minskat utrymme i 1990-talets gymnasieskola. Enligt Bäckman så lyfts inte längre 

skönlitteraturen fram som det centrala i svenskundervisningen och det finns en överhängande 

risk för fortsatt reducering av litteraturämnet. Ett exempel på detta är att ”I kursplanen från 

hösten 2000 har B-kursen, där huvuddelen av litteraturstudierna bedrivs fått vidkännas en 

minskning av poängtalet från 120 till 100, medan den språkinriktade A-kursen ökat från 80 

till 100 poäng” (Ibid). Detta får naturligtvis konsekvenser för elevernas litterära utveckling. 

Bäckman hänvisar till läsarundersökningar där svenska elever inte har utvecklat samma 

litterära kompetens som exempelvis ryska elever. Även om Bäckman poängterar att man inte 

skall överdriva läroplanernas betydelse för den konkreta verksamheten anser han dock att det 

sannolikt finns ett samband mellan den outvecklade litterära kompetens som eleverna visat 

och det totalt sett minskade utrymme för litteraturundervisning som vi har i dagens skola. Om 

vi fortfarande anser att det är en viktig uppgift för skolan att väcka ett litterärt intresse och 

skapa litteraturläsare kommer det att ställas stora krav i framtiden, att inom ramen för 

kursplanerna för ämnet svenska förmedla en god litteraturundervisning. Kursplanens mål och 

betygskriterier ger fortfarande möjlighet för den intresserade läraren att lyfta fram 

skönlitteraturen i undervisningen men det är upp till varje lärare att förstå vikten av och ta 

vara på denna möjlighet.  

 

En del av svensklärarens uppdrag kan anses vara att stimulera till läsning och att skapa en 

grundläggande förutsättning för samtliga elever, även för dem som inte tar del av litteratur på 

fritiden. Molloy (1996) konstaterar att elever som inte läste på fritiden hade det fattigaste 

språket. Hon lade också märke till att majoriteten av de elever som inte läste vanligtvis inte 

heller ville delta i undervisningen. Studier har enligt Brodow (1996) visat att skolan har en 

viktig roll i att sporra eleverna att läsa självständigt och att ge upphov till det individuella 

intresset för läsning av skönlitteratur.  
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Bäckman (2002) visar även på vårt omedvetna förhållningssätt angående tillämpning av den 

inlärda kunskapen som läsaren tillägnar sig vid läsning av litterära texter, ungefär som på det 

omedvetna sätt elever skapar sig kunskap i grammatik genom att använda språket. Bäckman 

förtydligar hur vår förmåga att läsa och på ett meningsfullt sätt förstå litteraturen är oss inte 

givna från början utan:  

 
Den [förmågan] är någonting vi tillägnar oss genom upprepade kontakter med litterära 

verk, genom att läsa om och samtala om litteratur. Skolan har här en viktig roll. Det är 

där en grundläggande litterär läsfärdighet kan uppövas genom att eleverna ges tillfälle att 

läsa litterärt värdefulla texter, samtala om dem och få sina iakttagelser prövade i 

diskussion med andra elever och med läraren (s. 117). 

 

Professor Louise Rosenblatt (2002) vill genom sin forskning skapa förståelse för betydelsen 

av samspelet mellan text och läsare. Hon skriver om litteraturen och lärarens roll i skolan: 

 
Studenten behöver liksom nybörjarläsaren möta litteratur för vilken han äger de 

intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga verktygen. Han måste också utnyttja 

tidigare livs- och språkerfarenheter som råmaterial när han formar den nya erfarenheten 

som symboliseras på sidan. Lärare i litteratur försöker alltså hjälpa människor att 

upptäcka litteraturens njutningar. Undervisning blir en fråga om att öka individens 

förmåga att frammana mening ur texten genom att få henne att reflektera självkritiskt 

över denna process (s.36). 

 

 

Olika modeller att arbeta med litteratur 
 

Mellanstadielärare Jan Nilsson (1981) vill i sitt arbetssätt stärka litteraturens ställning i 

undervisningen och samtidigt öka läsintresset bland eleverna. Nilsson upplever att eleverna 

genom att läsa även stimuleras till att skriva. I Nilssons modell utgör skönlitteraturen själva 

basen för all svenskundervisning, där kontinuerlig högläsning och bokcirklar följs av 

skrivträning.  

 

Litteraturpedagogen Aidian Chambers (1998) menar att det inte räcker att läsa en bok utan 

man måste samtala om den för att förstå innebörden av texten. Chambers metod bygger på ett 

antal frågor; vad tycker eleverna om i texten, vad tycker eleverna inte om i texten, samt vad är 
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oklart i texten. Vid samtalet försöker läsaren dels koppla litteraturen till andra texter, dels 

upptäcka mönster och med hjälp av frågor gå vidare i texten. Litteraturpedagogen Ulla 

Lundqvist (1984) understryker även hon samtalets betydelse vid litteraturundervisning. Enligt 

denna modell utgår man från att klassen läser samma text och sedan diskuterar utifrån 

överförings-, resonemangs och slutsatsfrågor.  

 

 

Högläsning 

Att läsa högt kan vara en metod att låta samtliga elever ta del av bra litteratur, helst i sådana 

fall där det brister i den mekaniska avläsningen menar Kurt Heidenfors (1987). Lättläst 

litteratur är oftast förenklad och ger inte samma upplevelse som eleverna själva är mogna för. 

Högläsning kan ge denna elevkategori samma läsupplevelse som resten av klassen och på så 

sätt skapa en gemensam erfarenhet att samtala kring. Litteraturen förmedlar ett innehåll och 

ett språk, men den fyller även en social funktion och när man läser högt för eleverna kan de 

mötas på lika villkor. 

 

Rimsten-Nilsson (1980) visar på att högläsning är ingenting man växer ifrån bara för att man 

blir äldre. Till och med på gymnasiet uppskattar eleverna högläsningsstunderna. Ejeman 

(1997) skriver att forskare betonat högläsningens betydelse dels för att ordförrådet ligger på 

en annan nivå än talspråkets, dels för att eleverna kan ta del av nyanser som de inte uppfattar i 

den tysta läsningen.  

 

Högläsning kan vara ett bra sätt för eleverna att skapa intresse för böcker och demonstrera 

böcker som de annars inte skulle ha funnit. Enligt Brodow (1996) bör elever i skolan dagligen 

få höra på uttrycksfull uppläsning av litterära texter som engagerar dem.  

 

Efter att vi läst om dessa olika modeller för att arbeta med litteratur i svenskundervisningen 

har vi valt att utgå från en modell som kan ses som en kombination av samtliga. Vi utgår från 

att man aldrig blir för gammal för att uppskatta att någon läser för en. Vi tror att det finns en 

möjlighet att eleverna lättare får en litterär upplevelse genom högläsning av skönlitteratur och 

att det kan sporra dem att sedan ta vid och läsa själva. Efter varje lektionstillfälle kommer 

läsningen att bearbetas med hjälp av loggböcker och efterföljande samtal, eftersom vi likt Ulla 

Lundqvist (1984) och Aidian Chambers (1998) anser att samtal och reflektion är en viktig del 

av litteraturbearbetningen. 
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Bokval 

Eftersom syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka hur eleverna upplever 

högläsning som undervisningsmetod ville vi vid samma tillfälle undersöka om denna metod 

även fungerade på klassisk litteratur, därför har vi valt böcker utifrån två olika litterära 

utgångspunkter. Första boken har vi valt med stöd av Gunilla Molloy (1996, s.80f) som talar 

om vikten av att välja en roman anpassad till klassens läsvanor och intressen. Vi hade fått 

kännedom om att man på berörd skola nyligen hade köpt in ungdomsromanen Tjafs av Mats 

Wahl vilken är en fortsättning på Wahls Den osynlige som också har filmatiserats. Denna 

roman hade emottagits väl av eleverna på skolan, enligt tillfrågade lärare och vi ansåg att den 

möjligtvis skulle kunna intressera klassen. Romanen innehåller aktuella samhällsfrågor som 

jämlikhet, rasism, drogpolitik, mobbning och existentiella frågor som kunde fungera som bra 

utgångspunkter vid boksamtal och reflektion. Bokval nummer två skulle utgöras av en inte 

allt för lång klassiker, varför vi valde Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas. Vi stöder oss 

även där på Gunilla Molloy (1996) som hävdar att det är av största vikt att högläsaren har läst 

boken ett flertal gånger och detta kändes ännu mer angeläget när språket i romanen var 

föråldrat. Eftersom Söderbergs bok hör till en av de lärarstuderandes favoritböcker, hade den 

redan lästs vid ett flertal tillfällen och blev därför ett lätt val. Romanen Doktor Glas har 

dessutom en likvärdig samhällsproblematik med tidigare bokval, fast då från ett annat 

tidsperspektiv, från sekelskiftets 1900-tal i stället för sekelskiftets 2000-tal. Hjalmar 

Söderbergs roman innehåller ämnen som jämlikhet, moral och etik, människosyn, 

existentiella frågor, samt hur vi värderar människolivet, vilket är en central fråga i bägge 

romanerna. Att den valda litteraturen hade ett flertal komponenter som förenade dem såg vi 

som en fördel eftersom vi skulle utgå från en gemensam planering och ett likvärdigt upplägg 

vid undervisningen. 

 

 

Syfte 
Syftet är att studera hur gymnasieelever upplever högläsning som undervisningsmetod. 

 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

- Hur har högläsningen påverkat elevernas inställning till skönlitteratur? 

- Har högläsningen underlättat elevernas förståelse för textens budskap eller 

analysförmåga? 
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Metod 
 

Metodiska överväganden 

Vi kom bland annat att använda oss av enkäter eftersom elevernas enskilda åsikter om vår 

undervisningsmetod skulle studeras och enligt Jan Trost (2001) kan enkäter ses som ett slags 

mätinstrument där ”[…]. man mäter människors beteende, åsikter och känslor” (s.11). Vi 

valde att göra en inledande och en avlutande enkät som tillsammans skulle fungera som 

utvärdering på hur eleverna uppfattat undervisningen. Vår intervjusituation var sådan att 

eleverna frågades ut av läraren och kunde därför lätt känna press att ge rätt svar med tanke på 

framtida betyg. Vi lät därför eleverna vara anonyma eftersom vissa intervjusituationer 

förespråkar en hög anonymitet enligt Patel & Davidson (2002). Försökspersonerna gjordes 

även medvetna om att varje individs bidrag var av stor vikt för studien utfall, vilket vi 

hoppades skulle bidra till hög och tillförlitlig medverkan. Enligt Enkäterna utformades med 

fasta svarsalternativ där man satte kryss för det alternativ man ansåg överensstämma bäst (se 

bilaga 1). Förutom dessa slutna frågor använde vi oss även av en öppen fråga där eleverna 

själva fick motivera sitt svar. Likt Patel & Davidson har våra observationer i klassrummet 

fungerat som ett komplement av information till andra tekniker. I våra observationer 

studerade vi klassens beteende genom att föra ned anteckningar fortlöpande i samband med 

högläsningen (se bilaga 2). I vår behandling av loggböckerna utgick vi från en kvalitativ 

metod där vi studerade och analyserade elevernas texter. Loggboksanteckningar kom att föras 

efter varje högläsningstillfälle (se bilaga 3). Elevernas loggböcker och våra observationer 

fungerade som ett komplement till enkäterna, där vi kunde läsa av tendenser som skulle gått 

oss förbi om vi endast såg till enkätsvaren. Tillsammans skulle dessa metoder resultera i en 

helhet huruvida denna undervisningsform kunde vara ett alternativ till traditionell 

undervisning eller inte. 

 

Material 
Vårt undersökningsmaterial bestod av enkäter, observationer och loggböcker. 

 

Försökspersoner 
Studien utfördes i två gymnasieklasser från två olika program, ett yrkesförberedande- (Barn- 

och fritidsprogrammet) och ett teoretiskt program (Samhällsprogrammet). Elevantalet på det 

yrkesförberedande programmet uppgick till arton elever och på det teoretiska programmet till 
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trettio elever. Vi valde att utföra utvecklingsarbetet i klasser med förstaårselever eftersom 

dessa elever hade flest kurstimmar i svenska. 

 

Bortfall 

Vid första lektionstillfället då enkät 1 delades ut var tjugoåtta av trettio elever närvarande i 

Samhällsprogrammet och fjorton av arton elever var närvarande i Barn- och 

fritidsprogrammet. Vid sista lektionstillfället då enkät 2 delades ut var tjugofyra av trettio 

elever närvarande i Samhällsprogrammet och tretton av arton elever närvarande i Barn- och 

fritidsprogrammet. Frånvarons orsaker var sjukdom och ledighet. 

 

Genomförande 
Lektionsplaneringen samt utförandet av undersökningen har vi i största möjliga mån planerat 

gemensamt. Undersökningen, där vi läste högt för eleverna, kom att ske under tre tillfällen per 

vecka, under fem veckors tid i två olika klasser. Romanen Tjafs lästes för Barn- och 

fritidsprogrammet, medan Doktor Glas lästes för Samhällsprogrammet, dock följde 

studenterna en gemensam mall och planering (se bilaga 4:1-4). Vi inledde varje lektion med 

att skriva en notering i våra loggböcker, där klimatet i klassen just före läsning registreras. 

Därefter följde högläsningen i tjugofem till fyrtio minuter, vartefter eleverna gavs möjlighet 

att skriva i loggböckerna. Vid tre tillfällen avsattes en längre stund för boksamtal, 

diskussionsfrågor etc (se bilaga 5:1-2).  

 

Vid första lektionstillfället presenterades utvecklingsarbetet och dess syfte, vi gick bland 

annat igenom: Varför vi tror att högläsning kan vara ett alternativ vid litteraturläsning på 

gymnasiet och vad vi skulle studera. Vi gjorde även eleverna uppmärksamma på att utslaget 

av studien berodde på hur de (eleverna) upplevde processen och undervisningen i klassen. Vi 

fortsatte därefter med att knyta an till kursmålen för svenska A och den första enkäten delades 

ut till eleverna. Vi samlade in de besvarade enkätfrågorna, delade ut loggböcker och 

introducerade vårt arbetssätt; högläsning, loggbok, boksamtal. Vi avslutade med att presentera 

vårt bokval samt en OH och kort historik om berörd författare, innan vi läste ur boken som en 

intresseväckare.  
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Arbetet i klassrummet 

Varje lektion inleddes med att de lärarstuderande skrev i sina loggböcker hur man upplevde 

”klimatet” i klassen precis innan man började läsa (se bilaga 2). De elever som kände att de 

behövde en text som stöd under läsning fick låna en bok, samtidigt som loggböckerna delades 

ut till samtliga elever av någon i klassen. Under tiden tog vi upp närvaro och förberedde 

lässtunden. Högläsningen inleddes och varade i ca 25 till 40 minuter beroende hur långa 

lektionspassen var (vi avsatte ca tio minuter till loggboken). Efter högläsning fick eleverna 

möjlighet att skriva i loggböckerna. Vi utgick från en OH där loggboksskrivandet var indelat i 

tre punkter (se bilaga 3). När lektionen var slut samlades loggböckerna, samt romanerna in. 

Lärarstudenterna avslutade med att skriva i sina böcker hur atmosfären i klassen hade varit 

under läsningen. Därtill andra övriga reflektioner som gjorts vad gäller eleverna samt hur vi 

upplevt  undervisningen. Dessa egna kommentarer kunde fungera som en utvärdering av 

lektionen i vilket man senare kunde tänka på att förändra och förhoppningsvis förbättra 

undervisningen vid senare lektionstillfälle (se bilaga 2). Efter varje lektionspass läste vi  

igenom loggböckerna för att lättare kunna planera den fortsatta undervisningen, detta 

eftersom eleverna använde loggboken som en direktkanal till läraren där de vädrade sina 

åsikter eller signalerade om något var oklart. 

 

Varje lektion utfördes på detta sätt förutom vid tre tillfällen. Dessa gånger läste vi inte ur 

boken utan gjorde istället en gemensam sammanfattning där man resonerade kring vad som 

hade hänt så långt in i handlingen. De här lektionerna inbjöd hela klassen till diskussion. 

Klassen delades in i grupper om 4-5 elever. Grupperna fick diskutera utifrån givna 

diskussionsfrågor (se bilaga 5:1-2) under 15 minuter vartefter diskussionen fortsatte i 

helklass. Varje grupp fick under cirka fyra minuter lyfta fram en specifik fråga och berätta 

vad de kommit fram till och hur de hade diskuterat. Efter detta resonemang som varade i cirka 

15-25 minuter fick klasserna avsluta med att reflektera i sina loggböcker angående tankar som 

uppkommit kring de förda diskussionerna. Klasserna var också väl medvetna om att 

loggböckerna kunde användas som ett redskap, eller hjälp vid den slutliga skrivuppgiften som 

inte var en del av vår studie men som låg till grund för betygsättningen. 

 

Efter att vi genomfört samtliga lektioner hade vi slutligen kommit fram till den sista lektionen 

för vårt utvecklingsarbete. Under denna lektion läste vi slutet på boken, delade ut 

skrivuppgiften men även enkät 2 (se bilaga 6). Eleverna besvarade frågorna och 
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lärarstudenterna samlade in enkätsvaren. Slutligen tackade vi dem för deras medverkan och vi 

kunde efter fem veckors högläsning känna oss nöjda över att kommit i mål. 

 

Tidsplan för examensarbetet 

VT 2003:  Idén till examensarbetet utvecklas och PM skrivs. Vi påbörjar bakgrundsarbetet; 

fakta, inledning, syfte, metod. Under midsommarveckan träffar vi vår 

handledare för respons. Vi läser in oss på litteraturen och planerar 

tillvägagångssättet under sommaren. 

 

HT 2003: Bakgrundsarbetet fortsätter och vi slutför vår lektionsplaneringen efter 

gemensam mall. Utvecklingsarbetet som skall pågå under nio veckor varvas 

med rapportskrivning med början vecka 38. Praktikperioden avslutas vecka 47. 

Vi sammanställer examensarbetet under vecka 48. Vi får respons av handledare 

under vecka 49. Omformuleringar och justeringar av examensarbetet sker innan 

vi lämnar det till opponenten under vecka 1. 

 

 

Resultat 
I vår redovisning av utvecklingsarbetet börjar vi med att redogöra för resultatet från våra 

enkäter, där enkät 1 främst skulle behandla bakgrundsfakta om elevernas tidigare läsvanor och 

vilka undervisningsmetoder de mött i skolan. Enkät två skulle svara på om eleverna tyckte att 

denna undervisningsform var ett bra alternativ, samt om de ansåg att den underlättade analys 

och tolkning vid litteraturläsning. Därefter redovisas resultatet vid användandet av loggböcker 

som följs av en diskussion där resultatet, studiens reliabilitet och validitet dryftas.  

 

Resultat av den första enkäten 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur gymnasieelever upplever högläsning som 

undervisningsmetod. Vi var även angelägna att få veta hur denna metod fungerade vid läsning 

av klassiker. Vår första enkät skulle ge oss den bakgrundsfakta vi behövde för att bedriva vår 

undervisning, samt visa på studiens utgångspunkt (se bilaga 1). 
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Enkätsvar från Samhällsprogrammet  

Enligt enkätsvaren läste drygt hälften (15) av eleverna en till tre gånger i veckan. Av de 28 

elever som svarade var det 10 elever som läste mindre än en gång i veckan och tre som bara 

läste när skolan krävde det. Vid frågan om vilken undervisningsform de oftast mött i 

grundskolan vid litteraturläsning svarade 25 elever alternativ ett, tyst läsning med 

följduppgifter. Övriga tre elever ansåg att läxläsning i hemmet var den vanligaste 

undervisningsformen de mött vid läsning av skönlitteratur. Vid frågan om klassen hade 

använt loggböcker tidigare svarade drygt hälften (16) att man inte använt sig av dessa 

tidigare. Sju av eleverna var bekanta med loggboksskrivning sedan tidigare och fem säger sig 

inte minnas om de använt dessa förut (se bilaga 7). 

 

Enkätsvar från Barn- och Fritidsprogrammet 

Enligt enkätsvaren var nio av fjorton elever goda läsare, eftersom de läste minst en gång i 

veckan. Två elever svarade att de läste mindre än en gång i veckan, en elev sa sig aldrig läsa  

på fritiden och tre elever läste endast när skolan krävde det. Vid frågan om vilken 

undervisningsform eleverna oftast mött svarade hela klassen att tyst läsning med bearbetning 

hade varit den vanligaste metoden vid litteraturläsning.  Av fjorton elever hade sex elever 

stött på loggboksskrivning tidigare och sex hade inte gjort det. Två elever säger sig inte 

minnas om de mött loggböcker i grundskolan (se bilaga 7).  

 

 

Resultat av den andra enkäten 
Med den andra enkäten (se bilaga 6) ville vi få svar på hur eleverna upplevt vår undervisning, 

samt om eleverna ansåg att denna undervisningsform var ett bra alternativ. Vi ville även veta 

om elevernas inställning till skönlitteratur förändrats och om de ansåg att högläsning som 

metod underlättade förståelsen för texten och deras förmåga att analysera. Slutligen ville vi ha 

svar på vad de tyckt om bokvalet, eftersom det kunde påverka resultatet negativt. 

 

 

Enkätsvar från Samhällsprogrammet 

På frågan om hur eleverna upplevt vår undervisning i litteratur svarade fem elever att den 

varit bra och sexton att den varit över medel. Ingen ansåg att undervisningsformen varit dålig. 

På frågan om undervisningen varit ett bra alternativ svarade fjorton elever att de ansåg vår 
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undervisningsmetod varit bra. Tio elever tyckte dock att den var likvärdig med övrig 

litteraturundervisning som de mött tidigare. När det gäller hur elevernas inställning hade 

ändrats efter denna kurs tyckte åtta elever att den förändrats till det positiva medan sexton 

ansåg att deras inställning till skönlitteratur var densamma som tidigare (se bilaga 8).  

 

Elevernas svar på om högläsningen hade underlättat förståelsen för textens budskap och 

analysförmåga ansåg tretton elever att den hade förändrats till det positiva medan fem tyckte 

att den förändrats till det negativa. Sex av eleverna ansåg att vår undervisning inte hade gjort 

någon skillnad vad gäller deras förståelse av texten och analysförmåga.  

 

Så här beskrev tre elever från Samhällsprogrammet hur de upplevt högläsningen av klassikern 

Doktor Glas: 

 

- Hade det inte varit högläsning hade jag aldrig läst ut boken, den var ju bra. 

- Om man läser själv är det lätt att komma efter och det är lättare att förstå när någon 

annan läser, särskilt en klassiker. 

- Det är lättare att förstå när någon läser högt och man går igenom texten. 

 

På frågan om vilket betyg eleverna ville ge romanen Doktor Glas svarade fjorton stycken att 

den borde få medel och över, medan tio ansåg att betyget på romanen var under medel. 

 

Enkätsvar från Barn- och fritidsprogrammet 

På frågan om hur eleverna upplevt vår undervisning i skönlitteratur svarade två elever att den 

varit bra och tio elever tyckte att betyget på undervisningen låg över medel. En elev ansåg att 

undervisningen varit dålig. När det gäller frågan om undervisningsformen varit ett bra 

alternativ vid läsning av skönlitteratur tyckte tio elever att den hade det, medan tre elever 

ansåg att undervisningen varit likvärdig med andra metoder vid litteraturläsning. På frågan 

om eleverna tyckte att deras inställning till skönlitteratur ändrats efter denna kurs svarade fyra 

elever att deras inställning hade förändrats till det positiva, medan nio elever ansåg att kursen 

inte hade gjort någon skillnad (se bilaga 9).  

 

Vid frågan om högläsningen underlättat förståelsen för textens budskap eller analysförmåga 

svarade fyra elever att den förändrats positivt. Medan en elev ansåg att den förändrats till det 

negativa och åtta elever tyckte att högläsningen inte hade gjort någon skillnad. 
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Så här beskrev tre elever från Barn-och Fritidsprogrammet hur de upplevt högläsningen av 

ungdomsromanen Tjafs: 

 

- Bra att lära sig att sitta och lyssna, kul och avslappnande. 

- Bra men det går lättare om man har en bok framför sig. 

- Läsförståelsen har blivit mycket bättre man har även blivit bättre på att uttrycka sig. 

 

På frågan om vilket betyg eleverna ville ge romanen Tjafs svarade tolv stycken att den borde 

ha medel och över, medan en elev ansåg att den skulle ha ett betyg under medel. 

 

Den övervägande delen av klassen i båda programmen har upplevt undervisningen som bra. I 

de sammanfattande kommentarerna kan man läsa ut att eleverna både upplevt för och 

nackdelar med vår undervisning, så här skrev två elever som upplevt undervisningen mer 

negativ:  

 

- Lite jobbigt att lyssna, bättre att läsa själv.  

- Det blir segt att bara lyssna och lyssna. 

 

Så här skrev två elever som upplevt högläsningen mer positiv: 

 

- Bra att lära sig att sitta och lyssna, kul och avslappnande. 

- Tycker att undervisningen varit bra, jag tror att jag lärt mig mer av denna 

undervisning. 

 

 

Resultat och utvärdering av loggböcker och observationer 
Tre punkter (se bilaga 3) har legat till grund och stöd för elevernas loggboksanteckningar. I 

våra egna loggböcker skrev vi ner observationer vi gjort i klassrummet före och efter läsning. 

Slutsatser vi kan dra från dessa anteckningar är att läsning vid tidiga lektionspass medförde en 

mottagligare och stillsammare klass där högläsningen kunde fortgå en längre stund, medan 

sena lektionspass ofta resulterade i oroliga elever som saknade fokusering. Vi skrev även ner 

minnesanteckningar i dessa loggböcker som stöd för att planera den fortsatta undervisningen 

där vi exempelvis antecknade hur många sidor eleverna kunde tänkas vara mottagliga för (se 
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bilaga 2). Ett annat exempel är att vi förde ner anteckningar vid stycken som skapade 

frågetecken som vi senare kunde diskutera vid boksamtal. Elevernas loggboksanteckningar 

har fungerat som ett pedagogiskt redskap där eleverna har kunnat reflektera över läsningen 

under processens gång, en kanal mellan lärare och elev där läraren kunnat ta del av den 

enskilde elevens behov, funderingar och åsikter. En av eleverna skrev bland annat ”jag förstår 

ingenting… alla personer är så förvirrande, vem är pojken i början?”. Det framkom att 

flertalet elever som hörde på Tjafs hade svårt att förstå innehållet i början av romanen 

eftersom de många karaktärerna skapade förvirring varefter vi införde tankekartor i 

undervisningen eftersom de kunde förtydliga förloppet och öka förståelsen. Eleverna som 

hörde på Doktor Glas ansåg att textens kontext var komplicerad varvid vi diskuterade hur 

samhället såg ut vid 1900-talets början för att öka förståelsen för sammanhanget.  

 

I elevernas loggböcker kunde vi även utläsa reflektioner om vår undervisning, frågor om 

texten och funderingar kring karaktärerna. En av eleverna skrev bland annat ”ett tips: läs lite 

mindre enformigt”, en annan elev undrade ” varför tänker jag bara på skärgårdsdoktorn när 

jag läser om Doktor Glas? De har väl inget gemensamt, eller?” En tredje elev skrev om 

Doktor Glas ”Han saknar nog kärlek utan att riktigt veta vad det är […]. Fördomar. Han mer 

än andra?”(se bilaga 10:1). Dessa exempel visar hur elevernas diskussioner och reflektioner 

kunde se ut i loggböckerna.  

 

 

Diskussion 
 

Reliabilitet 

Eftersom vi ville undersöka hur gymnasieelever upplevde högläsning som undervisnings- 

metod var det till stor fördel att vara två studerande för att på så sätt kunna undersöka två 

olika program med fler antal försökspersoner. Trots att studien är begränsad har våra två 

perspektiv gett oss en bredd, som gör att resultatet känns mer trovärdigt. Att vi använde oss av 

enkäter, där eleverna fritt kunde uttrycka sina åsikter anonymt, tror vi också gav oss 

tillförlitligare svar än om de själva varit tvungna att stå för den kritik och respons de 

möjligtvis ville framföra. 
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Validitet 

Enkäterna har gett oss svar på om denna undervisningsmetod enligt eleverna kunde ses som 

ett bra alternativ vid litteraturstudier och om undervisningen förändrat deras syn på litteratur, 

samt ökat deras förståelse för textens budskap. Vi valde att använda oss av tre tekniker som 

tillsammans skulle ge oss ett säkrare resultat. Loggboken skulle styrka enkätsvaren, vilket den 

gjorde vad gäller elevernas tankar och förmåga till analys men i övrigt blev den främst ett 

pedagogiskt redskap. Observationerna skulle bekräfta resultatet som redovisades. Vi känner 

att observationerna främst har gett oss möjlighet att se hur påverkbar studien har varit för 

vissa omständigheter och faktorer, vilket inte skulle visat sig i enbart enkätsvar. Resultatet 

känns därför tillförlitligare då observationerna gett oss en vidare helhetsbild. 

 

Omständigheter som kan ha påverkat resultatet 

Bokval: Den klass som kom att lyssna till Mats Wahls bok ansåg den vara slätstruken och 

tråkig antagligen eftersom många av eleverna sedan tidigare var goda läsare och därmed 

också uppnått en kräsenhet vid val av litteratur. Den vanligt förekommande dialogformen i 

Wahls roman upplevdes av eleverna som ”seg” och skapade vid några tillfällen en rastlös oro 

i klassen. Det här gjorde att man måste vara observant och undvika att läsa för långa stycken 

för att inte trötta ut eleverna.(se bilaga 2). Denna roman kan ha sina negativa sidor som 

högläsningsbok av ovan nämnda anledning, dvs. att den till stor del är skriven i dialogform 

och likt andra kriminalromaner innefattar den många karaktärer. Det är svårt för eleverna att 

avgöra vilken av karaktärerna som säger vad, helst när de är så många som det är i boken 

Tjafs. Ofta uppstod det därför en det lätt förvirring hos eleverna som ofta ledde till bristande 

koncentration, eleverna ”tappade tråden”. 

En ny klass: I Barn- och fritidsklassen hade eleverna vid terminens inledning just börjat lära 

känna varandra, vilket gjorde att klassen vart efter veckorna gick accelererade i kontakten 

med sina nya klasskamrater. Eleverna blandade sig gärna i olika gruppkonstellationer där man 

diskuterade sig själva och varandra under stor munterhet. Det här ledde till allt ljudligare 

nivåer i klassrummet. Detta skapade koncentrationssvårigheter både hos kandidaten men 

också hos de elever som lyssnade, främst då i inledningsskedet av läsningen då eleverna var 

som mest uppskruvade. Det här fenomenet märktes inte på samma sätt i samhällsklassen  

eftersom den gruppen var mer homogen av den orsaken att flertalet redan kände varandra 

sedan förut. 

Flexibilitet: Som lärare saknade vi flexibilitet eftersom det var svårare att vara lyhörd för 

klassen behov när vi hade en gemensam mall och planering att följa. Därför anser vi att denna 
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metod skulle kunna vara mycket bättre än vad resultatet visade om man fick möjlighet och 

frihet att arbeta med klassen under en längre tidsperiod. 

Tidsaspekten: Som så många andra klassiker var det många elever som tyckte att boken blev 

mycket bättre efter att de hade arbetat med slutuppgiften. En del böcker behöver tid på sig för 

att mogna och så är det ofta också med metoder man prövar för första gången. Många gånger 

så är det inte förrän en tid efteråt som man först förstår att en metod eller en 

undervisningsform hade vissa förtjänster. Att det var förstaårselever som inte hade några 

tidigare erfarenheter av litteraturundervisning på gymnasiet kunde också ha spelat en 

avgörande roll för hur man såg på undervisningen. 

 

 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att studera hur gymnasieelever uppfattade högläsning som undervisningsmetod. 

Vi ville även undersöka huruvida detta var en gångbar metod vid läsning av klassiker.  

 

Likt Molloy (1996) utgick vi från att det fanns en rådande ”traditionell” undervisning i dagens 

skola och ser man till enkätsvaren så kan vi konstatera att vår bild stämde väl överens med 

elevernas erfarenheter. Vanligtvis läste eleverna tyst och de lämnades själva att bearbeta det 

litterära budskapet. 

 

Slutsatser vi kan dra av resultatet är att flertalet elever uppskattade vår högläsning och mycket 

tyder på att den kan ses som ett alternativ och ett bra komplement till traditionell 

litteraturundervisning. Om man ser till eleverna tror vi att varje form av variation inom ett 

ämne kan innebära att intresset bibehålls, och som undervisare riskerar man inte att utsätta 

elever för den sort av konventionell undervisning som inte lämnar något till fantasin. Läraren 

måste ge eleverna en intellektuell utmaning som ger dem möjlighet till ett litterärt 

engagemang. Professor Louise Rosenblatt (2002) hävdar att läraren måste hjälpa människor 

att upptäcka litteraturens njutningar och med den här undervisningsformen upplever vi att 

chanserna ökar markant för att uppnå detta. När det gäller vilken undervisningsform som bäst 

passar elever är metoden dels beroende på den enskilde individen, dels på klassens 

sammansättning. Den här undervisningsformen har dock överlag passat flertalet av eleverna i 

de båda klasserna, men de fanns även de elever som ansåg att andra undervisningsmetoder var 

likvärdiga med vår högläsning. Som lärare anser vi därför att man bör vara lyhörd och flexibel 
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i sitt arbete så att undervisning ser ut på olika sätt, i olika klasser. Vi upplever emellertid att 

resultatet skulle blivit bättre om vi varit bekanta med klasserna innan vi inledde vårt 

utvecklingsarbete eftersom bokval, samt framförande spelar stor roll för hur eleverna 

uppfattar undervisningen.  

Det är svårt att göra sig en uppfattning om vilka som berörts av litteraturen men ser man till 

vilka som ansett sig fått en positivare syn till skönlitteratur så är det tolv elever. Som blivande 

lärare anser vi att de elever som medger att de fått en positivare inställning uppfyller den 

önskan som vi har om att väcka elevernas engagemang för skönlitterära texter. Tolv elever är 

tolv mer än förut och det är alltid en början eftersom vi anser att det är skolans uppdrag att 

bygga en plattform som inspirerar till litteratur och till fortsatt läsning. Elevernas förändrade 

syn  till litteratur tror vi beror på att vi bjudit in eleverna till litterära samtal som de inte skulle 

ha fått någon annanstans. Genom Chambers (2001) modell med boksamtal tror vi att 

elevernas förståelse för texten ökat vid våra diskussioner. Detta har bidragit till att skapa ett 

engagemang och en färdighet som eleverna kan bära med sig i fortsatta studier. Likt Bäckman 

(2002) tror vi att skolan ska erbjuda en grundläggande litterär färdighet där eleverna får pröva 

litterära texter, där de erbjuds samtal och kan pröva sina iakttagelser med andra elever och 

lärare. Detta känner vi uppnåtts genom vår högläsning och vår arbetsmetod.  

 

När det gäller att använda sig av högläsning vid läsning av klassiker så kan vi konstatera att 

mycket talar för att det är en användbar metod. Vid högläsning av litteratur, med ett språk där 

ordförrådet är svårare än vad de flesta elever är vana vid, ges elever möjlighet att uppleva 

texten och dess nyanser. Likt Heidefors (1977) tror vi att många elever på gymnasiet är 

mogna för litteratur som de avkodningsmässigt inte behärskar och högläsning är därför en 

möjlighet att ge samtliga elever chansen. På så sätt fyller högläsningen även en social 

funktion där eleverna kan mötas på lika villkor. Flertalet elever som hörde på den klassiska 

romanen ansåg att den var lättare att ta till sig och förstå genom vår arbetsmetod. Litteratur 

som hör till klassiker är just sådan litteratur som Bäckman (2002) nämner som ”en viss sorts 

litterära texter” som skolan kan erbjuda eleverna som de sällan möter någon annanstans. 

Tyvärr så kom många av elevernas reaktioner på romanen Doktor Glas först efter 

slutuppgiften när eleverna fått bearbeta läsningen. Detta medförde att de flesta positiva 

reaktioner vi fick uteblev från vårt resultat eftersom klassens slutuppgift och betygsättning 

inte ingick i studien. 
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Vad man inte kan läsa ut av våra enkätsvar och loggboksanteckningar var de diskussioner 

som uppstod vid våra boksamtal, men där visade bland annat eleverna att de fick använda sin 

tankeverksamhet och slutledningsförmåga. Att ta ställning till olika frågor och samspela med 

sin omgivning skapar självinsikt och självförtroende hävdar Klingberg (1974) i vår bakgrund, 

vilket vi är villiga att hålla med eftersom vi upplevde att eleverna kom att inse att man kan 

respektera varandra fast man inte tycker likadant.  Vi har upplevt att undervisning gynnat 

elever som vanligtvis är ganska återhållsamma och anonyma i sin framtoning, vilket även har 

varit våra handledares slutsatser.   

 

Loggboksskrivandet fungerade bra i klassen som läste Doktor Glas men inte lika 

tillfredsställande i den andra klassen. Eleverna i samhällsklassen upplevde ett behov av 

loggboksskrivandet eftersom de ansåg att romanen var svår att förstå. Återigen kan vi dra 

slutsatsen att hur gångbar än ett pedagogiskt verktyg verkar vara så skiljer sig behovet mellan 

olika klasser, olika individer och olika litterära genrer. En del elever skrev utförligt (se bilaga 

10:1-2) medan andra skrev endast ett fåtal ord (se bilaga 11). I loggböckerna kunde man även 

se en tendens som visade att de elever som förde en lägre profil i klassrummet ofta skrev 

mycket i sina loggböcker 

 

 

Fortsatt forskning 
I en fortsatt forskning skulle vi gärna ha jämfört hur elevernas resultat skiljer sig mellan den 

”traditionella” litteraturundervisning och den arbetsmetod som vi använt. I en sådan 

undersökning kunde resultaten mätas i elevernas slutbetyg och inlämningar och på så sätt 

kunde läraren göra sig en uppfattning om vilken metod som främst inspirerade eleverna att 

utveckla sin tolknings- och analysförmåga. Ett annat alternativ till forskning skulle vara att 

studera om högläsning har en lugnande effekt på klassrumsmiljön. Vi kan även tänka oss att 

ett genusperspektiv hade varit intressant att lägga till denna diskussion om alternativa 

undervisningsmetoder vid litteraturstudier. Skiljer det sig mellan könen vilken 

litteraturundervisning som är att föredra?  
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  Bilaga 1 

Enkät 1  

 
Välj ett alternativ per fråga, markera med ett kryss. 
 
1. Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden? 

 
 Enbart när skolan kräver det. 
 Dagligen. 
 1-3 gånger/v 
 Mera sällan. 
 Aldrig 

 
 
 
 
2. Vilken undervisningsform har du oftast mött i skolan vid läsning av 
skönlitteratur? 

 
 Tyst läsning med uppgifter eller bearbetning. 
 Högläsning i grupp med uppgifter eller bearbetning. 
 Högläsning av lärare med uppgifter eller bearbetning. 
 Annan undervisningsform:________________________________________ 

 
 
 
3. Har du tidigare använt dig av loggböcker vid litteraturläsning? 
 

 Ja. 
 Nej. 
 Minns ej. 

 
 
    
 
   Tack för ditt deltagande  

 Berit och Karola 
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  Bilaga 3 

LOGGBOKEN 

 
 
 
1. Vad har hänt? Skriv kort ned vad som hänt under avsnittet 
du hört. 
 
 
2. Mina reflektioner. Vad som helst; tankar, funderingar, 
idéer, uppenbarelser, ”kopplingar”, symboler, saker du kom 
att tänka på när du hörde ett visst stycke etc. 
 
+ 
- 
? 
 
 
3. Specifika frågor… 
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Lektionsplanering till Tjafs för Barn- och Fritidsprogrammet. 
 
Lektion 1 
Introduktion inför utvecklingsarbetet, enkät 1 delas ut och fylls i. 
Genomgång arbetssätt, bokval, författare och utdelning av loggböcker. 
Högläsning, en intresseväckare på 22 sidor ur romanen.   
Lärarobservation i loggboken. 
 
Lektion 2 
Lärarobservation i loggboken, klassens klimat. 
Högläsning s. 22-34. 
Eleverna skriver i loggboken, utifrån loggboksfrågorna; vad har hänt, positivt, negativt, 
övriga reflektioner  (se bilaga) 
Lärarobservation i loggbok; kommentarer och reflektioner, att tänka på! (se bilaga) 
 
Lektion 3 
Lärarobservation i loggbok; klassens klimat. 
Högläsning s. 35-50 
Eleverna skriver i loggbok, loggboksfrågor. 
Lärarobservation i loggbok. 
 
Lektion 4 
Boksamtal: 
Genomgång/Repetition vad har hänt i romanen. Eleverna har stöd av loggbok och möjlighet 
att tilläggsanteckna ca 5-10 min. 
Samtal i mindre grupper utifrån givna frågor 15- 20 min. 
Samtal i helklass. där varje grupp lyfter fram en fråga ca 20 min 
Eleverna får 5-7 minuter att skriva ner reflektioner i sina loggböcker. 
Lärarobservation i loggbok.  
 
Lektion 5 
Lärarobservation i loggbok. 
Högläsning s. 50-75 
Eleverna skriver i loggboken 
Lärarobservation i loggbok. 
 
Lektion 6 
s.75-95 
 
Lektion 7 
s. 95-115 
 
Lektion 8 
s. 115-135 
 
Lektion 9 
Boksamtal  
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Lektion 10 
s. 135-160 
 
Lektion 11 
s. 160-190 
 
Lektion 12 
s. 190-212 
 
Lektion 13 
s. 212- 239 
 
Lektion 14 
Boksamtal (se bilaga 5:2) 
 
Lektion 15 
Introduktion följduppgift, eleverna börjar skriva och har hjälp av sina loggböcker. 
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Lektionsplanering till Doktor Glas för Samhällsprogrammet. 
 
Lektion 1 
Introduktion inför utvecklingsarbetet, enkät 1 delas ut och fylls i. 
Genomgång arbetssätt, bokval, författare och utdelning av loggböcker. 
Högläsning, en intresseväckare på 7 sidor ur romanen.   
Lärarobservation i loggboken. 
 
Lektion 2 
Lärarobservation i loggboken, klassens klimat. 
Högläsning s. 8- 28. 
Eleverna skriver i loggboken, utifrån loggboksfrågorna; vad har hänt, positivt, negativt, 
övriga reflektioner  (se bilaga) 
Lärarobservation i loggbok; kommentarer och reflektioner, att tänka på! 
 
Lektion 3 
Lärarobservation i loggbok; klassens klimat. 
Högläsning s. 29-44 
Eleverna skriver i loggbok, loggboksfrågor. 
Lärarobservation i loggbok. 
 
Lektion 4 
Boksamtal: 
Genomgång/Repetition vad har hänt i romanen. Eleverna har stöd av loggbok och möjlighet 
att tilläggsanteckna ca 5-10 min. 
Samtal i mindre grupper utifrån givna frågor 15- 20 min. 
Samtal i helklass, där varje grupp lyfter fram en fråga ca 20 min 
Eleverna får 5-7 minuter att skriva ner reflektioner i sina loggböcker. 
Lärarobservation i loggbok.  
 
Lektion 5 
Lärarobservation i loggbok. 
Högläsning s. 45-65 
Eleverna skriver i loggboken 
Lärarobservation i loggbok. 
 
Lektion 6 
s.65-80 
 
Lektion 7 
s. 80-100 
 
Lektion 8 
s. 100-135 
 
Lektion 9 
Boksamtal (se bilaga 5:1) 
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Lektion 10 
s. 135-160 
 
Lektion 11 
s. 160-175 
 
Lektion 12  
Boksamtal 
 
Lektion 13 
s. 175- Slutet 
 
Lektion 14 
Reservlektion 
 
Lektion 15 
Introduktion följduppgift, eleverna börjar skriva och har hjälp av sina loggböcker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 5:1  

 
  

BOKSAMTAL 
DOKTOR GLAS AV HJALMAR SÖDERBERG 
 

 Vad hade du för förväntningar när vi började med boken? Stämde dina 
förväntningar? 

 Har du läst andra böcker som liknar den här? Motivera 
 Välj en händelse i boken som du tycker särskilt om (tråkig, rolig, fånig, 
tänkvärd, sorglig mm) Beskriv den kort och berätta varför du valde den? 

 Hur skulle du beskriva Doktor Glas, hans inre och yttre egenskaper? Har han 
förändrats under berättelsens gång tycker du? 

 Tror du att han kommer att utföra mordet, vad bygger du det på, motivera. 
 

 
Boksamtal utifrån texten vi läst s 110-135 
 
1. Synen på vad som är rätt och fel skiljer sig mellan olika samhällen och tider. 
Hur resonerar Glas? Går det att försvara ett mord såsom Doktor Glas resonerar? 
 
 
2. Vad tror ni att ”uret” utan visare symboliserar? ”tiden står stilla”, ”en klocka 
utan visare är som ett liv utan mening”, ”allt är en dröm” eller… 
 
 
3. Resonemanget på sidan 122 om att man ska utgå från sina förutsättningar: 
Mäta ur sitt eget mått, ur sitt stånd och sina villkor, då är jorden stor nog och 
livet en viktig sak. Vad kan menas med det? Sant eller falskt? 
 
 
4. Doktor Glas planerar mordet i detalj men har han modet att genomföra det 
tror ni? Han påstår att han skulle offra allt för en handling, hur menar han då? 
Av vilken anledning tror ni han gör det, kärlek? Galenskap? Makt, vill leka gud? 
Han gör vad som helst bara han känner att han tillfört något, gjort en skillnad. 
 
 
5. Vad tror ni har hänt med fru Gregorius, förutom att prästen kommit hem och 
fortsatt sin ”plikt”, när hon säger att hon bara vill dö? Hur skulle ni beskriva 
henne? Har hon förändrats under berättelsens gång? Jämför Fru Gregorius 
möjliga alternativ i samhället runt sekelskiftet med om hon skulle levt i dag, 
2003.  
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BOKSAMTAL  

    

Tjafs av Mats Wahl    

 

 Var boken som du förväntade dig, motivera. 

 Vilka teman/svåra ämnen tar författaren upp som kan härledas till dagens 

samhälle? 

 Har du läst andra böcker som liknar den här? Om inte, hur skiljer den sig från 

de andra böckerna du läst? 

 Välj ut en händelse i boken som du tycker något särskilt om (tråkig, rolig, 

fånig, tänkvärd, sorglig, historiskt, intressant) Beskriv varför du valde just 

den. 

 Välj någon av personerna du har lärt känna i boken (Jamal, Ava, Ellen, 

Gunilla, Fors,). Förändras han eller hon under berättelsens gång? Jämför hur 

du skulle beskriva personen i början av boken och i slutet. 

 Ge exempel på personer i boken som har fördomar mot andra människor? 

 Vilka personer känner du mest, respektive minst sympati för? Varför? 

 Har din bild av Ahmed Sirr förändrats under berättelsens gång och vad gör 

du dig för bild av honom just nu? 

 Har du några teorier om vem som kan ha mördat honom? Är Jamal så 

oskyldig som det ser ut? Och var kommer egentligen Ava in? 

 Några av bokens gestalter är själva offer för andra människors förtryck. Ge 

exempel på någon/några, och vad den/de har blivit utsatta för? 

 Har boken fått dig att tänka (reflektera) över något speciellt? 

 Är det något som känns förvirrande eller oklart i boken som du undrar över? 

 Vilka fel och vilka förtjänster har boken tycker du? 
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Enkät 2    

 
 
1. Hur har du upplevt undervisningen i litteratur som vi haft? 
 
Bra-------------------------------------I--------------------------------------Dålig 
 
Motivera:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
2. Anser du att denna undervisningsform är ett bra alternativ vid läsning av 
skönlitteratur? 

 Ja 
 Nej 
 Likvärdig med andra undervisningsformer 

 
 
3. Har din inställning till litteratur ändrats efter denna kurs? 

 Ja, negativt 
 Ja, positivt 
 Nej, ingen skillnad 

 
4. Har högläsningen underlättat din förståelse för textens budskap eller 
analysförmåga på något sätt? 

 Ja, positivt 
 Ja, negativt 
 Ingen skillnad. 

 
 
5. Vilket betyg skulle du ge romanen, ringa in ett alternativ. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 

 
Tack för ditt deltagande 

Berit och Karola 
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Sammanställning av enkät 1. 
 
 
Samhällsprogrammet:    Där 28 av 30 svarade. 
 
 
1. Hur ofta läser du skönlitteratur? 

Enbart när skolan kräver det  3 st. 
Dagligen    5 st. 
1-3 gånger/vecka   10 st. 
Mera sällan    10 st.  
   

2. Vilken undervisningsform har du oftast mött i skolan vid läsning av skönlitteratur? 
Tyst läsning med uppgifter eller bearbetning   25 st. 

Annan undervisningsform; läsning i hemmet (läxläsning) 3 st. 

 

3. Har du tidigare använt dig av loggböcker vid litteraturläsning? 
Ja   7 st. 
Nej  16 st. 
Minns ej  5 st 

 
 
Barn- och fritidsprogrammet:  Där 14 av 18 svarade. 
 
 
1. Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden? 

Enbart när skolan kräver det  2 st. 
Dagligen    1 st. 
1-3 gånger/vecka   8 st. 
Mera sällan   2 st. 
Aldrig    1 st. 

 
2. Vilken undervisningsform har du oftast mött i skolan vid läsning av skönlitteratur? 

Tyst läsning med uppgifter och bearbetning  14 st. 

 
3. Har du tidigare använt dig av loggböcker vid litteraturläsning? 
      Ja   6 st. 
      Nej  6 st. 
      Minns ej  2 st.  
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Sammanställning av enkät 2. 
 
Samhällsprogrammet:   Där 24 av 28 svarade. 
   
 
1. Hur har du upplevt undervisningen i litteratur som vi haft? 
 
Bra x-----------------x---------------------I------------------------------------- Dålig 
       5 st.          16 st.                     3 st. 
 
Motivera:   

• Lite jobbigt att lyssna, bättre att läsa själv. 
• En intressant metod. 
• Det är lättare att förstå när någon läser högt och man går igenom texten. 
• Man har lärt sig mycket. 
• Skönt att bara sitta och lyssna. 
• Det går lite långsamt, men bra under vissa delar där det händer mer. 
• Bra med variation i undervisningen, läsning och sammanfattning. 
• Lite svårt att hänga med i början. 
• Det blir segt att bara lyssna och lyssna. 
• Bra! Att man kan läsa en klassiker utan att göra det själv. 
• Bra gjort, MVG+. 
• Kul med variation, roligt med omväxling. 
• Hade det inte varit högläsning hade jag aldrig läst ut boken, den var ju bra. 
• Om man läser själv är det lätt att komma efter och det är lättare att förstå 

när någon annan läser, särskilt klassiker. 
• Man blir less att lyssna. 

 
2. Anser du att denna undervisningsform är ett bra alternativ vid läsning av 

skönlitteratur? 
       Ja     14 st. 
       Likvärdig med andra undervisningsformer 10 st. 
 
3. Har din inställning till skönlitteratur ändrats efter denna kurs? 

Ja, positivt 8 st. 
Nej, ingen skillnad 16 st. 

 
4. Har högläsningen underlättat din förståelse för textens budskap eller anlysförmåga 

på något sätt? 
      Ja, positivt 13 st. 

Ja, negativt  5 st. 
Ingen skillnad 6 st. 

 
5. Vilket betyg skulle du ge romanen? 
      Över medel  7 st. 

Medel (3)  7 st. 
Under medel 10 st. 
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Sammanställning av enkät 2. 
 
Barn- och fritidsprogrammet:  Där 13 av 18 svarade. 
     
 
1. Hur har du upplevt undervisningen i litteratur som vi haft? 
 
Bra x-----------------x---------------------I------------------------------------- Dålig 
       2 st.          7 st.                      3 st.  1 st. 
 
Motivera:   

• Omväxlande med högläsning. 
• Tycker att undervisningen varit bra, tror att jag lärt mig mer av denna 

undervisning. 
• Varit hyfsat bra men tycker att man borde fått läsa själv i boken också. 
• Det har varit bra men ibland lite långtråkigt. 
• Bra att lära sig att sitta och lyssna, kul och avslappnande. 
• Bra men det går lättare om man har en bok framför sig. 
• Inte för långa pass för då blir man okoncentrerad.. 
• Läsförståelsen har blivit mycket bättre man har även blivit bättre på att 

uttrycka sig. 
• Jag tycker inte om litteratur! 
• Högläsning är sådär, inte rätt bok att högläsa ur. 
• Bra och lätt att förstå. 

 
2. Anser du att denna undervisningsform är ett bra alternativ vid läsning av 

skönlitteratur? 
Ja     10 st. 
Likvärdig med andra undervisningsformer 3 st. 

 
3. Har din inställning till skönlitteratur ändrats efter denna kurs? 

Ja, positivt 4 st.  
Nej, ingen skillnad  9 st. 

 
4. Har högläsningen underlättat din förståelse för textens budskap eller analysförmåga 

på något sätt? 
Ja, positivt  4 st. 
Ja, negativt 1 st. 
Ingen skillnad 8 st. 

 
5. Vilket betyg skulle du ge romanen? 

Över medel 5 st. 
Medel (3) 7 st. 
Under medel 1 st. 
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