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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som hjälpt oss att genomföra vårt examensarbete! 
 
Detta gäller främst de elever som medverkat i undersökningen och därmed lärt oss mer om 
betydelsen av arbetet kring litteratur. Vi vill även tacka vår handledare på praktiken, Gunilla, 
för alla kloka råd och allt stöd hon givit oss under de sju veckorna.  
 
Vår vetenskapliga handledare har, med sin kunskap och sitt lugn, väglett oss i 
forskningsprocessens förfaranden. Ett stort tack Märtha för all hjälp. De som har fått ”stå ut” 
med att korrekturläsa vårt arbete och komma med synpunkter på förbättringsmöjligheter är 
våra närmaste, tusen tack även till dem.  
 
Slutligen vill vi rikta ett varmt tack, inte bara till oss själva, utan främst till varandra. Utan oss 
hade det inte gått. 
 
 
 
Luleå, december 2003. 
 
 
 
Jenny Hagelind Maria Tänglander 
 



Abstrakt 

Syftet var att studera hur medvetet arbete med högläsning, läslogg och boksamtal påverkar 
elevers läsvanor och inställning till läsning. Utgångspunkten för vår rapport var att barn idag 
läser allt mindre och att boken fått fler konkurrenter. Vi utförde vår undersökning i Luleå 
kommun hösten 2003 under en sju veckor lång period. Eleverna gick i år fem och var femton 
till antalet. Genom enkätundersökningar och allmänna klassrumsobservationer har vi kartlagt 
att elevernas läsvanor och inställning till läsning är oförändrade, men med god vilja kan vi 
anta att en elev efter vårt utvecklingsarbete gått från att läsa mindre än trettio minuter per 
gång till att nu läsa åtminstone trettio minuter. Det vi tror hade behövts för att en förändring 
skulle ha skett är bland annat, att eleverna varit tryggare som grupp och att vi hade känt 
eleverna.  
 



Innehållsförteckning 

FÖRORD 

ABSTRAKT 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND............................................................................................................................. 1 
INLEDNING ......................................................................................................................................... 1 
LÄSNING GENOM TIDERNA................................................................................................................ 1 
NÅGRA FILOSOFERS SYN PÅ SPRÅKUTVECKLING............................................................................ 2 

Lev Vygotsky ................................................................................................................................................ 2 
Comenius....................................................................................................................................................... 3 

FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN.................................................................................................. 3 
Äldre styrdokument ....................................................................................................................................... 3 
Lpo 94............................................................................................................................................................ 4 
Kursplanen för ämnet Svenska ...................................................................................................................... 4 

FÖLJDEN AV MINSKAD LÄSNING ....................................................................................................... 4 
Bokens konkurrenter ..................................................................................................................................... 4 
Konsekvenser ................................................................................................................................................ 5 

LÄSNINGENS BETYDELSE .................................................................................................................. 5 
Inverkan på kunskapsinhämtning .................................................................................................................. 5 
Goda orsaker till att läsa ................................................................................................................................ 6 
Satsa på läsning ............................................................................................................................................. 6 

LÄSLUST - GOD INSTÄLLNING TILL LÄSNING................................................................................... 7 
Definitionen av läslust ................................................................................................................................... 7 
Stimulera till läslust ....................................................................................................................................... 7 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...................................................................................................................... 8 
Inbjuda till läsning......................................................................................................................................... 8 
Vikten av högläsning..................................................................................................................................... 8 
Verktyg för reflekterande läsning.................................................................................................................. 9 

BOKSAMTAL..................................................................................................................................... 10 
Samtal om böcker ........................................................................................................................................ 10 
Litteratursamtal............................................................................................................................................ 11 
Att samtala om en berättelse........................................................................................................................ 11 
Analyssamtal ............................................................................................................................................... 12 
Jag-undrar-samtal ........................................................................................................................................ 13 

SYFTE..................................................................................................................................... 14 

METOD................................................................................................................................... 15 
FÖRSÖKSPERSONER......................................................................................................................... 15 
BORTFALL ........................................................................................................................................ 15 
MATERIAL........................................................................................................................................ 15 
GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................. 15 

Tillvägagångssätt ......................................................................................................................................... 15 
Tidsplan ....................................................................................................................................................... 16 

UNDERSÖKNINGSMETOD................................................................................................................. 16 
Metoder för bearbetning av insamlad information ...................................................................................... 16 
Frågeformulär .............................................................................................................................................. 17 
Observationer .............................................................................................................................................. 17 

RESULTAT ............................................................................................................................ 18 
SLUTSATS ......................................................................................................................................... 21 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 22 



RELIABILITET .................................................................................................................................. 22 
VALIDITET........................................................................................................................................ 22 
RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................... 22 

Kortfattat om arbetet med högläsning ......................................................................................................... 23 
Högläsning................................................................................................................................................... 23 
Kortfattat om arbetet med läslogg ............................................................................................................... 24 
Läslogg ........................................................................................................................................................ 24 
Kortfattat om arbetet med boksamtal .......................................................................................................... 25 
Boksamtal .................................................................................................................................................... 26 

SLUTDISKUSSION ............................................................................................................................. 28 
FORTSATT FORSKNING.................................................................................................................... 28 

REFERENSER....................................................................................................................... 29 

BILAGOR 
BILAGA 1............................................................................................................................BOKTITLAR 
BILAGA 2............................................................................................................... LÄSLOGGSFRÅGOR 
BILAGA 3.......................................................................................................................... BOKSAMTAL 
BILAGA 4.............................................................................................................................SYMBOLER 
BILAGA 5............................................................................................... BREVET TILL FÖRÄLDRARNA 
BILAGA 6....................................................................................................................................ENKÄT 

 
 
 



 1

Bakgrund 

Inledning 

Vi vet att barns läsvanor har förändrats under de senaste åren. På hemsidan för Svenska 
barnboksinstitutet kan man läsa om barns ”läsfrekvens” i en undersökning som Leni Filipson 
gjort för Barnbarometern 2000/2001. Filipson har konstaterat att mellan åren 1984 och 
2000/2001 har barnen (3-8 år) i studien kommit i kontakt med mindre läsning och lyssnande i 
hemmet än tidigare. År 1984 läste alternativt lyssnade 85 % av barnen till böcker, medan det 
år 2000/2001 endast var 70 % som kom i kontakt med läsning. Tiden för läsning har i hög 
grad minskat från att ha varit 32 minuter till att bli 16 minuter per dag.  
 
Idag läser barn allt färre böcker, TV-tittandet och datorer är ofta en attraktivare sysselsättning. 
I rapporten, Barn och ungdomar i det nya medielandskapet: statistik och analys (Svenska 
barnboksinstitutet, 1998) visar en undersökning, att barn och ungdomar i åldern 10-16 år 
avsätter 18 minuter till bokläsning per dag, 42 minuter till videotittande och 135 minuter till 
TV-tittande. Den grupp som ägnar längst tid åt böcker är 10-11-åriga flickor. Minskat 
läsintresse kan i förlängningen leda till svårigheter att klara av studierna eftersom läsförmågan 
är grundläggande för en stor del av all inlärning. Dessutom anser vi i enlighet med vad 
Kerstin Rimsten-Nilsson (1980) skriver, att kan man inte läsa så uppstår problem med att 
självständigt kunna klara sig i samhället. Detta hävdar även Bo Sundblad i boken Lus boken 
där han skriver att villkoret för deltagande och villkoret för att kunna få kontroll över sitt eget 
liv är att man får möjligheten att bli litterat (Sundblad, 2001, s. 52). 
 
För att utveckla en god läskunnighet tror vi att man behöver de drivande krafterna, intresse 
och lust. Avsaknaden av intresse för att läsa tror vi kan medföra en minskning av läsning. Det 
kan leda till ett minskat ordförråd och ett fattigt språk, såväl skriftligt som muntligt. Dessutom 
tror vi i enlighet med Rimsten-Nilsson (1980) att man kan gå miste om väsentliga normer och 
föreställningar som länge kännetecknat och varit typiska för vår kultur. Det är därtill, enligt 
Lpo 94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, skolans uppgift att se till att ingen går 
miste om vårt kulturarv, våra värden, traditioner, språk och kunskaper som förts vidare, från 
generation till generation. 
 
Barn i dag läser med andra ord mindre än förut. Detta är också orsaken till varför vi valt att 
göra vårt utvecklingsarbete om litteratur. Vi tror att skolan, och framför allt vi lärare, har en 
viktig roll när det gäller att väcka intresse för läsning hos eleverna, därav vårt ämnesval. 

Läsning genom tiderna 

När kyrkan efter reformationen började trycka upp texter lades grunden för den kyrkliga 
lästraditionen och dess utveckling i Sverige (Richardsson, 1992). Att det var kyrkan som stod 
för den tidiga undervisningen hade givetvis att göra med att kyrkan var den tidens stora 
kulturbärare och därför spelade också införandet av konfirmationsundervisning en stor roll för 
den begynnande folkundervisningen (Bruce, 1935). 
 
Lilla katekesen var ett av de tidigaste trycken som ända in på 1900-talet kom att dominera 
folkundervisningen. Det var med andra ord barnen som först började ta till sig den skriftliga 
traditionen. Detta bidrog till att vi började få en lästradition. År 1686 fick vi lagstadgad 
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läsning och därmed beslutades att alla barn skulle lära sig läsa, vilket de flesta kunde redan i 
början av 1700-talet. I mitten av 1800-talet hade antalet läskunniga i Sverige ökat till 90 %. 
Under lång tid i folkundervisningens historia nöjde man sig med enbart läsning, medan 
räknefärdigheter och skrivning inte alls prioriterades lika omfattande (Friman, 1985). 
 
Beslutet om allmän obligatorisk folkundervisning, alltså folkskolestadgan, fattades 1842. I 
och med detta blev alla skyldiga att förskaffa sig vissa nödvändiga kunskaper (Friman, 1985). 
Däremot levde folkskolan, som fortfarande låg under kyrkan, inte upp till de förväntningar 
som fanns under de första åren. Folkskolan blev nämligen en form av fattigskola, då barn till 
de som hade det bättre ställt gick i andra skolformer (Friman, 1985). Det bör också förtydligas 
att stora delar av landets barn fortfarande fick sin undervisning utanför skolans väggar. Många 
undervisades i hemmen, medan andra inte fick någon undervisning alls, detta under så mycket 
som ett decennium efter folkskoleväsendets införande (Bruce, 1935). Efter en tid insåg 
människor, framför allt bönderna, allt mer nyttan av att vara bildad eftersom det var en 
förutsättning för att göra sin röst hörd och för att kunna hävda sin rätt i samhället (Friman, 
1985). 

Några filosofers syn på språkutveckling 

Lev Vygotsky 

Imsen (2000) beskriver Lev Vygotsky (1896-1934) som förespråkare för den kognitiva 
språkteorin. Vygotsky hävdade att all utveckling intellektuellt sett, samt allt tänkande, från 
början grundar sig i ett socialt sammanhang. Även Arnqvist (1993) skildrar Vygotsky som 
någon som hävdade att språket är en social företeelse som utvecklas för att människor skall 
kunna förstå och samtala med varandra.  
 
Av Imsen (2000) framgår att Vygotsky ansåg att det egocentriska språket, vilket alltså är 
barnets första ordlösa språk, efter hand utvecklas allt mer och så småningom blir en form av 
inre tyst tal som senare blir grunden för medvetenhet och självreflektion. Vygotsky hävdade 
alltså att det är genom, och med hjälp av, språket som individen förskaffar sig förmågan att 
reflektera över sig själv och sina tankar. 
 
Detta förtydligas ytterligare av den tolkning av Vygotsky som Hwang & Nilsson (1996) gjort, 
då de skriver att den kognitiva och den språkliga utvecklingen möjliggör ett bättre tänkande. 
Vygotsky menade alltså, enligt Hwang & Nilsson, att ju bättre man kan språket, desto bättre 
kan man lösa olika problem och att kunskap ger språket dess form. 
 
Enligt Vygotsky sträckte sig utvecklingen som sagt från det sociala till individnivå. Han 
menade att barnet till en början endast kan utföra en handling tillsammans med andra, för att 
sedan övergå till att individuellt utföra handlingen. Vygotsky hävdade att om vi klargör vad 
barnet klarar av, med hjälp och utan hjälp, så kan vi fastställa skillnaden mellan dessa 
”nivåer”. Denna skillnad kallas den proximala utvecklingszonen. Vygotsky menade att man 
kan använda sig av den proximala utvecklingszonen för att stimulera eleverna till att utveckla 
ett självständigt arbete (Imsen, 2000). 
 
Vygotsky ansåg att eleverna skulle tilldelas stimulerande uppgifter vilket skulle fungera som 
utmaningar. Undervisningen är bra endast när den kommer före utvecklingen. Då väcker den 
till liv de funktioner i den proximala zonen som är i färd med att mogna (Imsen 2000, s.191). 
Vygotsky hävdade också att undervisningen skulle läggas på en högre nivå än vad eleven 
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behärskar men ändå inte utanför utvecklingszonen. Undervisningen skall inte påskynda 
personens naturliga utveckling utan stödja och främja den (Imsen, 2000).  

Comenius 

Pedagogen Johan Amos Comenius (1592-1671) hävdade att elever, i stället för att lära sig 
saker utantill, ska utveckla strukturer i sitt eget tänkande vilka ska ligga till grund för vidare 
förståelse. Comenius förespråkade att man ska samtala med eleverna för att de på så sätt ska 
få möjlighet att forma sin egen världsbild och livsfilosofi (Lindström, 2002). Comenius 
hävdade att bildning sker genom att eleven själv är aktiv och utforskar saker och ting. 
Undervisning i form av samtal är också något han trycker på väldigt mycket. Samtalet 
betraktade Comenius som naturligt och som ett ypperligt sätt att lära sig saker på. Därför 
hävdade han också att denna undervisningsform skulle genomsyra skolan. Samtalet ger 
eleverna verktyg att diskutera med varandra och väcker uppmärksamhet. Comenius didaktik 
har dessutom frågorna; vad, hur, när och varigenom som grund (Kroksmark, 1989). 
 
Efter att ha tagit del av några filosofers syn på språkutveckling och lärande ämnar vi nu 
uppehålla oss kring äldre styrdokument för att få en överblick av hur man betraktat läsning i 
skolan historiskt sett.  

Förankring i styrdokumenten 

Äldre styrdokument 

Redan i Undervisningsplanen för Rikets Folkskola (1919) betonas att läsning på egen hand 
skall uppmuntras. Under rubriken Anvisningar, allmänna synpunkter för läsning, framhålls 
betydelsen av en gemensam uppföljning av den lästa texten.  
 

Lärjungarnas läsning på egen hand bör på lämpligt sätt uppmuntras och ledas. Detta kan ske särskilt 
därigenom, att barnen vänjas vid att använda skolans bibliotek. I synnerhet på de lägre stadierna böra 
barnen av läraren erhålla anvisning på böcker eller stycken i böcker, som lämpa sig att av dem läsas 
på egen hand. För att uppmuntra till sådan läsning kan det vara lämpligt, att enskilda barn få vid 
passande tillfällen inför kamraterna redogöra för intressanta stycken, som de läst i någon bok. 
(Undervisningsplan 1919, s. 54) 
 

I Undervisningsplanen för Rikets Folkskolor (1955) understryker man vikten av textval, 
litteraturens innehåll skall anknytas till elevens fantasivärld och erfarenhetsvärld. Textens 
budskap skall rikta sig till eleven och väcka dess intresse och fantasi för vidare läsning. 
Undervisningsplanen för modersmålet poängterar även betydelsen av samtalen kring den 
lästa texten, där både litterära egenskaper och elevens närliggande frågor och funderingar 
skall behandlas.  
 
Vidare kan läsas i Läroplanen för grundskolan (1980) att elever i mellanstadiet skall ta del av 
barn- och ungdomslitteratur som ger kunskaper om deras omvärld, samt ger perspektiv på 
personens egna förhållanden och livsfrågor. Eleven bör även utveckla sin förmåga i att läsa 
och reflektera och att i samtal analysera och kritiskt granska varierande texter. Enligt 
skollagen skall grundskoleutbildningen mynna ut i att eleverna får de kunskaper och 
färdigheter de behöver för delaktighet i samhällslivet samt den skolning som krävs i övrigt. 
(Lärarförbundet, 2002, Skollagen för grundskolan, 1§, 4 kap). 
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Lpo 94 

Efter genomgången grundskola skall varje elev behärska det svenska språket. Eleven skall 
dessutom både kunna lyssna och läsa aktivt, samt i tal och skrift uttrycka idéer och tankar. 
Varje elev skall ofta ges tillfällen att samtala, läsa, skriva och få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera. Detta ger tilltro till den egna språkliga förmågan. Språk, lärande och 
identitetsutvecklande är förknippade med varandra.  
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden 
som vårt samhälle vilar på och skall dessutom främja förmåga till inlevelse samt förståelsen 
för andra människor (Lpo 94). 

Kursplanen för ämnet Svenska  

Under mål att sträva mot som finns skrivna i Kursplanen för svenska (1994) pekar man på att 
eleverna utvecklar sin fantasi och lust att lära genom litteratur. Man poängterar också vikten 
av att eleven läser själv av eget intresse och att skolan skall sträva efter att varje elev med 
hjälp av språket, både individuellt och i grupp, utvecklar sin fantasi och lust att skapa. Man 
betonar att samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera 
texter. Detta eftersom det skrivna ordets betydelse är så stor.  
 
I kursplanen står dessutom skrivet att man i skolan strävar efter att varje elev skall stimuleras 
till att reflektera och värdera, samt utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar 
och känslor som olika texter väcker. Vidare slår kursplanen fast att detta även gäller yngre 
barn och att de också kan delta i samtal om böcker.  
 
Bland strävansmålen finns skrivet att varje elev skall stimuleras till eget sökande efter en 
meningsfull läsning och att utveckla sin förmåga att läsa och tolka. Man hävdar också att 
arbetet med bland annat litteratur skapar möjligheter för eleven att uttrycka vad de känner och 
tänker. Arbete med språk och litteratur ger förutom detta även kunskap om; det svenska 
språket, olika kulturarv, vår omvärld samt gemensamma upplevelser att reflektera över och 
tala om. Man understryker dessutom, i likhet med Vygotsky, att det är i socialt samspel med 
andra som språket utvecklas. 
 
Under kapitlet Skönlitteratur, film och teater i kursplanen så hävdar man att skönlitteratur ger 
kunskaper om olika människors livsvillkor under olika tider och i olika länder. Man säger 
även att litteraturen ger perspektiv på det vardagliga samt att såväl individuellt som 
gemensamt arbete kring litteratur bidrar till att ge svar på olika livsfrågor. Bland 
uppnåendemålen för slutet av det femte skolåret fastslås att varje elev skall kunna reflektera 
och samtala kring läsupplevelser. Därutöver skall eleven även muntligt kunna berätta och 
redogöra för något på ett begripligt och levande sätt. Eleven skall även kunna läsa med flyt 
både högt och tyst, samt urskilja händelseförlopp och uppfatta budskap. I slutet av nionde 
skolåret skall eleven vidare kunna läsa åldersanpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och 
från andra länder samt reflektera över innehållet. 

Följden av minskad läsning 

Bokens konkurrenter  

Enligt Norström (1997) är TV, media och TV-spel bokens och läsandets större konkurrenter. 
Detta framgår av boken Bokprat, där han bland annat utifrån sin egen erfarenhet som 



 5

svensklärare på högstadiet skriver om barns läsvanor. Norström pekar på hur de lässtarka 
eleverna läser och ser det som något lustfyllt och roande, medan de svaga tvärtemot kan 
uppleva läsningen som förhållandevis jobbig. Norström pekar på att det är i dessa avseenden, 
då texten upplevs för jobbig, som eleverna hellre väljer att se på TV där de i viss mån får 
liknande upplevelser. Boken och läsning kan dock aldrig jämföras med, eller ersättas av, film 
eller TV. Att lära sig lästekniken, förutsatt att man strävar efter att nå god läsförmåga och 
läshastighet, innebär mycket träning. Det man, utifrån den kunskapen, kan konstatera är att 
barn som aktivt väljer bort läsningen inte får den lästräning de är i behov av för att kunna 
utveckla sin läsning, för att så småningom bli vad man kallar ”goda läsare”. Ägnar man 
mycket tid åt lästräningen utvecklar man dessutom det egna ordförrådet samt höjer den 
språkliga kompetensen avsevärt (Norström, 1997). 

Konsekvenser 

De elever som inte läser får generellt sett en försenad språklig utveckling. Norström (1997) 
talar dessutom om att svaga läsare ofta även är stressade läsare, eftersom de vet om och 
känner av sina svagheter. Resultatet därav blir bristande självförtroende som i sin tur innebär 
ytterligare svårigheter i lässituationer. 
 
Av Norström (1997) framgår vidare att vårt samhälle ofta och i många olika situationer 
faktiskt ställer krav på att vi ska kunna tillgodogöra oss olika typer av information. För att 
kunna göra det, samt kunna sålla informationen, så är läskunnighet av oerhörd vikt. De som 
av olika anledningar inte tillgodogjort sig den förmågan kan i många situationer dessvärre inte 
leva upp till den läs- och textvana samhället förutsätter att vi besitter (Norström, 1997). 
 
Rimsten-Nilsson (1980) gör gällande att ickeläsande har en form av handikapp. Att inte kunna 
läsa innebär att man med största sannolikhet får problem i vuxenlivet och i samhället. Därför 
är det viktigt att läsaren underhåller sitt läsande och sin läsförmåga. Sundblad (2001) 
beskriver hur hela vår kultur karaktäriseras av det skriftspråkliga tänkandet. För att klara av 
vårt samhälle är det en förutsättning att man är tillräckligt ”påverkad av skriftspråket” och når 
upp i den tankemässiga nivå som krävs. Kravnivån i samhället har, enligt Sundblad, höjts och 
de elever, som inte är vad man kallar goda läsare eller litterata, klarar i dag inte av den 
svenska gymnasieskolan.  

Läsningens betydelse 

Inverkan på kunskapsinhämtning  

Staf & Andersson (2002) framhåller i rapporten Dags att betona sambandet mellan språk och 
inlärning vikten av elevers språkliga engagemang i skolan. Skolan bör fokusera på språket i 
alla ämnen och låta eleverna aktivt lyssna, tala, skriva och i synnerhet läsa för att förbättra läs- 
och skrivförmågan. I dag ökar samhällets krav på läs- och skrivförmåga och som 
samhällsmedborgare bör man förskaffa sig god läs och skrivkunnighet för att kunna ta del av, 
sovra och värdera all inkommande information. Detta hävdar såväl Staf & Andersson som 
Sundblad (2001). 
 
Skolans arbetssätt har stegvis förändrats som en konsekvens av informationssamhället. Detta 
har resulterat i att eleverna arbetar mer med egna arbeten det vill säga individuellt eller i 
grupp i varierande utsträckning. Därmed får eleven ett allt större ansvar att kunna söka egen 
kunskap vilket förutsätter att eleven har en väl utvecklad läs- och skrivförmåga (Staf & 
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Andersson 2002). De skall alltså klara av att såväl söka, samla, sålla och sovra som att sortera, 
strukturera, systematisera och sammanställa information (Rask, 2002). 
 
Staf & Andersson hävdar att läsning utanför skolan behövs för att eleven skall bli en god 
läsare. En god läsförmåga nås oftast genom att läsningen blir en naturlig del på fritiden. 
Genom att läsa böcker på fritiden erhåller eleven;  
 

• en god läsförmåga, det vill säga ett högt lästempo 
• förmågan att använda sig av flera lästekniker 
• färdigheten att läsa mellan raderna 
• ett utökat ordförråd på ett lustfyllt sätt 
 

Staf & Andersson menar också att tiden för läsning i skolan inte är tillräcklig för att kunna 
uppnå alla dessa färdigheter. De hävdar att läsning på fritiden är en förutsättning för en god 
läsförmåga. Författarna hänvisar till läsforskaren Lundbergs yttrande om 45 minuters läsning 
om dagen i tjugo år för att uppnå en god läsförmåga som vuxen. Konklusionen av detta blir att 
skolans uppgift är att: inspirera till läslust snarare än att förskriva doser eller att förmana 
(Staf & Andersson 2002 s. 6). 
 
Staf & Andersson poängterar även betydelsen av samtalet för att utveckla kunskapen inom ett 
ämne. De anser att samtalet har åsidosatts medan arbetssättet kring det egna 
kunskapssökandet, det vill säga det individuella arbetet, har ökat. De nämner både 
inlärningsforskaren Barnes och pedagogikforskaren Colneruds syn att se på samtalet. Barnes 
menar att det så kallade sonderande samtalet främjar elevernas inlärning. Detta eftersom man 
i mindre grupper diskuterar och därmed utvecklar sina egna tankar i samspel med andra. 
Colnerud menar att samtalet inte endast leder till ytterligare ämneskunskaper utan ger 
eleverna en förståelse för andra personers perspektiv och upplevelser av tillvaron. Staf & 
Andersson understryker samtalets betydelse i skolan där både erfarenheter och kunskaper 
framhålls. 

Goda orsaker till att läsa 

Böcker förmedlar vårt kulturarv och kan i sin tur, enligt Rimsten-Nilsson (1980), bidra till att 
barnen själva blir mer medvetna om livet och den kultur de lever i. Dessutom ökar läsarens 
medvetenhet då denne kommer i kontakt med nya ord och begrepp och läsningen bidrar även 
till förmågan att skapa egna inre bilder.  
 
Läsaren får under läsningen stifta bekantskap med olika situationer och människor, händelser 
och företeelser vilka han/hon sedan har lättare att hantera och bemöta i verkligheten (Amborn, 
1998). Läsaren kan dessutom få nya infallsvinklar på olika sätt att handla i varierande 
situationer. Vidare utgör själva språket i sig en av anledningarna till att läsa, läsningen kan 
med andra ord bli en form av skönhetsupplevelse där man lär sig att värdera och jämföra. 
Läsningen kan också innebära en intellektuell utmaning eller utgöra en stunds avkoppling från 
verkligheten. Läsning kan dessutom vara en form av tröst i svåra perioder i livet (Rimsten-
Nilsson, 1980). 

Satsa på läsning 

I artikeln Läs mer böcker (Sjögren, NSD 030217) uttalar sig Lisa Högberg, Hermelinskolan 
Luleå, om vikten av en större satsning på läsning i grundskolan samt ökade resurser till 
speciallärare. Högberg menar att de som har lässvårigheter i dag har svårt att få den hjälp de 
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behöver eftersom elevantalet på respektive lärare är högt vilket medför mindre tid till varje 
elev, samtidigt som speciallärarna har försvunnit ur skolan. Hon hävdar att om grundskolan 
satsar mera på läsning och återinför speciallärarna så kommer elevantalet vid det individuella 
programmet på gymnasiet att minska.  
 
Även Ann-Catrin Westerberg, huvudbiblioteket Luleå, uttalar sig i artikeln om betydelsen av 
grundskolans satsning på läsning. Westerberg menar att barn tidigt skall komma i kontakt 
med läsning och samtal för att språket skall utvecklas på bästa sätt. Barn som kommit i 
kontakt med läsning i hemmet har oftast lättare att lära sig läsa. Westerberg poängterar viljan 
och lusten för att läsa och menar att man förlorar så mycket om man aldrig läser 
skönlitteratur. I romanens värld tar man del av andra människors liv, tankar och känslor på 
ett sätt som inte går att få någon annanstans (Sjögren, 2003). 

Läslust - god inställning till läsning 

Definitionen av läslust 

Svensson (1988) beskriver termen motivation, och betraktar läslust som ett alternativt begrepp 
till detta. Motivation är i detta avseende en form av samlingsbegrepp för såväl motivation som 
intresse. Motivation definierar han som avsikter som påverkar ett beteende, och intresse som 
något mer känslomässigt. Svensson redovisar olika drivkrafter som ligger bakom 
motivationen till att läsa. Dessa varierar i och med ålder och vilken typ av läsning man ägnar 
sig åt, det vill säga beroende på vilken läsartyp man är. Den drivkraft som spelar störst roll i 
den tidiga läsutvecklingen är nöjet av att kunna läsa. Därutöver går läsaren vidare till att även 
läsa för att bland annat öva sin fantasi och andra egenskaper. Som läsare så finner man så 
småningom också motivation till att läsa i det faktum att man upplever ett behov av att lära 
sig mer och öka sin kunskap och förståelse för omvärlden. Motivation finns på samma sätt 
även i entusiasmen över alla de saker man känner igen i läsningen, men kanske också i det 
man inte känner igen. Svensson redogör vidare för resultat av en undersökning som gjorts där 
det visade sig att påverkan från hemmet har klara samband med elevers läsning för nöjes 
skull. Svensson (1988) skriver att läslust är ett komplext fenomen och att det krävs ständiga 
insatser för att gynna läsutvecklingen. Han framhåller att man inte kan tvinga en person att 
börja tycka om eller att uppskatta läsning men att man kan stimulera till det. 

Stimulera till läslust 

Att ge inspiration till bokläsning är en betydande faktor för elevens läsutveckling. Wingård & 
Wingård (1994) poängterar vikten av skolans och bibliotekens insatser för att stimulera 
eleverna till att läsa litteratur. I boken Lässtimulans i skolans vardag (1994) hänvisar Wingård 
& Wingård till en dansk undersökning, om varför elever väljer att läsa böcker. Några av de 
faktorer som eleverna uppgav var bland annat inhämtning av kunskap, underhållning, grund 
för framtida studier, avslappning samt lästräning. Wingård & Wingård menar att en 
kombination av dessa faktorer kan användas för att motivera elever till läsning av litteratur. 
De hävdar att en av de viktigaste aspekterna till varför man skall läsa är elevens inhämtning 
av kunskap och förmågan att leva sig in i andra människors tankar och känslor. Via 
skönlitteraturen får läsaren en möjlighet att förstå andra människors agerande och kan därmed 
lättare sätta sig in i deras situation, att visa empati för medmänniskan. Läsning bidrar med 
många positiva effekter, däribland kan nämnas; ett utökat ordförråd, bättre stavning, ökad 
läshastighet samt en upplevelse av avkoppling och underhållning. Läsningen har även en 
betydelsefull roll för fantasin och litteraturen kan ge form åt tankar och kreativitet som leder 
till en djupare förståelse för boken (Wingård & Wingård, 1994). 
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Tillvägagångssätt 

Inbjuda till läsning 

Sättet man presenterar böcker på har enormt stor betydelse för lusten att läsa och för att den 
som läser ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Amborn (1998) visar på detta och kallar det 
bokprat som syftar till att öka förförståelsen. Hon betraktar det som en konst att introducera 
en bok på ett sådant sätt att eleverna därefter är intresserade av att läsa den. Författaren 
poängterar vidare att det är svårt att tala om och presentera en bok man själv inte läst, samt 
kanske ännu svårare att göra detta med en bok man själv inte tycker om. Vikten av att ändå 
göra det hävdar hon är oerhört stor. Hon påstår även att mycket av det läsmotstånd vissa 
elever känner till stor del går att få bukt med genom att ge eleverna förförståelse i form av 
förhandsinformation om den bok de kommer att få ta del av. Amborn (1998) rekommenderar 
vidare att presentationerna gärna kan uppehålla sig kring någon bestämd del av boken, och att 
man med fördel kan starta samtalet genom att ställa en fråga. Detta leder ofta till diskussioner 
som i sin tur gör de flesta elever intresserade av att sedan börja läsa boken. 
 
Även Norström (1997) framhåller vikten av sättet man introducerar en ny bok på. Han går till 
väga på så sätt att han väljer ut ett antal titlar som eleverna ska få välja bland, där han berättar 
lite mer om några av böckerna och läser ett kort stycke ur dem. Därefter får eleverna 
möjlighet att låna dessa. Resultatet Norström presenterar är följande; de böcker han berättat 
lite mer om och läst ett smakprov ur är alltid de som blir mest populära bland eleverna. Av 
Norström framgår således att resultatet av hur man som lärare lyckats locka eleverna till att 
läsa och till att hitta passande böcker i stor grad har att göra med hur böckerna blivit 
presenterade.  

Vikten av högläsning 

Kåreland (2001) menar att litteraturen kommit alltmer i skymundan medan media fått ökad 
prioritet i vardagen. Undersökningar visar att barn läser allt mindre, vilket medför en allt mer 
negativ attityd till läsning. Genom det växande utbudet av media och multimedia har boken 
fått allt större konkurrens. Kåreland beskriver undersökningar som vittnar om att föräldrar och 
vuxna ägnar allt mindre tid åt högläsning för barnen. För att vända denna trend behövs ett 
aktivt arbete kring att skapa en positiv inställning till litteratur och läsning, samt att ge barn 
utrymme och tid, att ta del av litteraturen. Läraren har en betydande roll som 
litteraturförmedlare och kan i sin tur arbeta för att väcka och stimulera barns läslust. 
 
Brodow (1996) har tagit fasta på barns och ungdomars positiva syn på högläsningen i skolan. 
Enligt en undersökning som Brodow gjort bland gymnasieungdomar är högläsning en mycket 
uppskattad del i undervisningen. Många av eleverna såg tillbaka med förtjusning på de 
stunder när läraren läste högt för dem på låg- och mellanstadiet. Eleverna menade att 
högläsningen gav avkoppling och en större förståelse för textens innehåll samt att de själva 
lättare kunde engagera sig och leva sig in i texten.  
 
Även Ekström & Isaksson (1997) menar att högläsningen skapar lust och möjlighet att kunna 
gå djupare in i berättelsen och använda sig av sin fantasi. Högläsningen är en krävande 
aktivitet och förutsätter att alla är engagerade, därför är val av tidpunkt för högläsningen 
mycket betydelsefull. Högläsningsstunderna bör inte vara för långa, utan korta och intensiva 
för att alla barn skall kunna lyssna engagerat. Ekström & Isaksson ifrågasätter om högläsning 
skall ge eleverna en stunds vila. De hävdar snarare att elevernas lyssnande till böcker skall 
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fängsla och väcka frågor hos eleven samtidigt som det stimulerar elevens sinnesupplevelser 
och erfarenheter som leder till jämförelser och funderingar.  
 
Vikten av väl vald litteratur är väsentlig vid högläsning. Boken skall beröra och engagera, ge 
en läsupplevelse, men även skapa tankar för senare samtal och därmed ge eleverna chans att 
få öva sin expressiva förmåga. Barnet är i stort behov av att få ta del av bra böcker, de 
behöver få uppleva och uttrycka sig i ord, det vill säga berätta och kommunicera kring sin 
upplevelse av boken. Gemensamma bokupplevelser förenar elever och skapar utvecklande 
samtal både inom och utanför skolan. Högläsning skapar med andra ord gemenskap (Ekström 
& Isaksson, 1997). Även Rimsten-Nilsson (1980) beskriver barns och vuxnas behov av 
gemenskap och hon nämner boken som ett verktyg för att skapa just detta. Boken och 
samtalet kring den, hävdar hon, kan vara det som förenar läsarna. Genom samtalet lär man sig 
mer om varandra och får även tillfälle att dela med sig av det man personligen förknippat och 
associerat texten till, vilket i sin tur bidrar till en känsla av samhörighet (Rimsten-Nilsson, 
1980). 
 
Att lyssna på någon som läser högt skapar nya upplevelser, både genom att som åhörare rikta 
sig mot läsaren men även mot fantasin. Högläsningen leder även till att eleverna får lyssna till 
texter de själva eventuellt inte väljer eller kan läsa. Hallberg (1993) anser att elever från 
skolår ett till sju bör få ta del av högläsning minst tjugo minuter per dag för att öva 
koncentration samt utveckla ordförrådet (Hallberg, 1993). Med hjälp av högläsning stimuleras 
den språkliga utvecklingen. Läslusten, ordförrådet, språkförståelsen och intresset för 
människor ökar, liksom intresset för svunna tider och främmande länder (Ekström & 
Isaksson, 1997). 
 
Norström (1997) framhåller högläsning som ett bra sätt att fånga elevers intresse för litteratur 
på. Även elever som i vanliga fall inte är intresserade av böcker blir ofta engagerade och 
lyssnar gärna till högläsning. Han beskriver hur högläsningen många gånger gör att 
stämningen i klassen blir lugn, samtidigt som intresset för bokens handling ökar efter varje 
gång man läser. Under högläsningen rekommenderar han att man gör korta avbrott för att 
diskutera texten då den kan relateras till elevernas egna erfarenheter. Dessa diskussioner, 
säger han, leder ofta till att eleverna får en större möjlighet att förstå och följa handlingen. 
Samtalets syfte är framför allt att ge eleverna en form av ytförståelse för handlingen. För att 
skapa en djupare förståelse för texten krävs dock en mera ingående diskussion och därmed 
särskilt avsatt tid.  

Verktyg för reflekterande läsning 

Brodow (1996) beskriver i boken Perspektiv på svenska: del II Momenten vad han kallar 
läsjournal. Han ifrågasätter den traditionella bearbetningen av litteraturen det vill säga 
klassamtal och gruppsamtal. Han ställer frågan om detta är en tillräckligt aktiverande metod 
för alla elever och om alla verkligen får möjlighet att belysa och jämföra texten med sina egna 
erfarenheter. En variant till klassamtalet är att varje elev skapar en egen läsjournal där de får 
stanna upp i läsandet och skriva ned sina reflektioner och tankar som texten framkallar. 
Många frågor hos eleven blir aldrig besvarade på grund av att personen glömmer bort dem 
och istället läser vidare i texten. Detta kan medföra att eleven får svårt att förstå texten och 
dess mening. Genom läsjournalen uppmanas eleverna att skriva ned frågor som uppstår och 
kan då senare ta fram dem och därmed diskutera dessa.  
 
För att skapa en dialog krävs en ordentlig inskolning av läsjournalen samt en regelbundenhet 
för att få det att fungera. Som lärare bör man ställa fasta krav på den mängd eleverna skriver 
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och på att texten skall bestå av en personlig uppfattning av boken. Till en början kan 
förproducerade frågor vara ett bra stöd för eleven, dessa textfrågor kan eleverna få formulera i 
grupp. Läsjournalen är ett användbart material där eleven med egna ord får formulera 
reflektioner och tankar om textens innehåll samt att den utgör ett stort stöd för diskussion 
(Brodow, 1996). 
 
Nilsson (1997) beskriver vad han kallar läsdagbok som ett sätt att förbereda diskussioner 
kring texter. Läsdagboken är ett både intressant och utvecklande arbetssätt men kräver 
inledningsvis tydliga anvisningar för elevernas arbete samt en viss ihärdighet. I början av 
arbetet kring läsdagboken bör läsningen avbrytas en stund före lektionens slut för att låta 
eleverna skriva i läsdagböckerna. I läsdagboken skrivs tankar och frågor ned som har väckts 
under läsningens gång. Till en början kan läsdagboksskrivandet bestå av en sammanfattning 
av vad eleven har läst men därefter övergå till en mer reflekterande text. Varje läspass kan 
inledas med att eleven får läsa i sin läsdagbok för att ytterligare uppmuntra till reflektion. 
Nilsson menar att eleverna själva kan välja att läsa upp valda delar ur läsdagboken men 
poängterar dock att läsdagboken är en privat ägodel som inte läraren skall ha tillgång till. 
 
Lindö har i Björks artikelsamling Att växa med språk och litteratur (2000) beskrivit sitt besök 
vid Manhattan New School i New York där de arbetar med helspråksundervisning, det vill 
säga naturlig språkanvändning i kommunikativt syfte. I denna artikel tar Lindö upp 
användningen av läsloggen som ett metodiskt redskap. Läsloggen används av eleverna för att 
skriva ned tankar kring vad de läser. Läsloggen används både till att skriva ned spontana 
tankar samt att reflektera kring bestämda händelser eller karaktärer i texten. Vid 
litteratursamtalet tar eleverna stöd av sina anteckningar och det leder till att läsloggarna 
jämförs och diskuteras, vilket i sin tur inspirerar eleverna till att tänka i ett bredare perspektiv. 
I och med att eleverna blir alltmer vana vid att anteckna sina reflektioner och tankar så 
utvecklas läsloggen till ett skrivutvecklande tankeverktyg.  
 
I boken Reflekterande läsning och skrivning (1996) hänvisar författaren Molloy till Graves 
som uttryckt vikten av läsloggen, vilken kan vara ett komplement till samtalet. Molloy 
beskriver hur det kan avsättas tid för att skriva lite i läsloggen innan man börjar samtala. Ett 
exempel på en fråga att börja med när man som elev arbetar med läslogg är att fundera kring 
vad man fäste sig vid i texten. Molloy redogör för hur läsloggen kan leda till att eleverna drar 
paralleller mellan boken och egna erfarenheter. Läsloggen ligger också till grund för vad och 
på vilket sätt man sedan kommer att diskutera boken. Molloy hävdar vidare att de olika 
färdigheterna; läsa, tänka, skriva och samtala förenas i användandet av läsloggen. 

Boksamtal 

Samtal om böcker 

Rimsten-Nilsson (1980) hävdar att det är naturligt att prata med barn om det man läst och att 
det leder till att man får gemensamma läsupplevelser. Att fundera och prata kring böcker man 
läst kan vara ett steg mot grundläggandet av läsförmåga samt intresse för att läsa. Att samtala 
om böcker bidrar till att läsaren lär sig att på ett medvetet sätt kritiskt granska och värdera. 
Rimsten-Nilsson hävdar att det finns ett behov av att jämföra hur man uppfattar saker och 
ting. Ett sätt att göra detta på är att i grupp samtala om en bok man läst gemensamt. Samtal 
om böcker kan ofta utvecklas från att bara fokusera på boken till att senare även bli 
personliga, där de som för samtalet kan komma in på självupplevda erfarenheter. Rimsten-
Nilsson poängterar vikten av att den som leder samtalet är väl förberedd och undviker att 
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moralisera kring det som nämns under samtalet. Innehållet i texter man läst bör man inte 
heller analysera eller försöka tolka för mycket, eftersom läsare ibland har behov att få behålla 
upplevelsen av en bok precis som den är. Det är viktigt att elever får tillfälle till både privata 
läsupplevelser och till att samtala om böcker.  

Litteratursamtal 

Svensson (1988) redovisar föreställningen om att varje läsare själv skapar meningen i 
skönlitteraturen, detta innebär med andra ord att kunskap bildas och inte upptäcks. Att förstå 
och tolka en text handlar således om läsaren själv och dennes upplevelser av texten. Han 
skriver vidare att litteraturläsning vidgar läsarens begrepp och är av stor vikt för hur läsaren 
kommer att betrakta världen. Svensson skriver att det handlar om att ge eleverna möjlighet att 
ta del av litteratur som väcker tankar som de kan koppla till sig själva och sin omgivning. Han 
redogör för litteratursamtalet som ett ypperligt sätt att göra detta på. 
 
Litteratursamtalen bör syfta till att utgå ifrån elevernas egna spontana tankar utifrån det de 
läst, samt till att utveckla deras normer och strategier för hur man kan tolka skönlitteratur. En 
annan fördel med litteratursamtalet, enligt Svensson, är att eleverna får möjlighet att i 
gemenskap med andra, det vill säga socialt, förankra sina tolkningar. Litteratursamtalet ger 
eleverna olika alternativ för hur man kan tolka en text, dessutom ökar deras litterära 
medvetenhet (Svensson, 1988). 
 
Enligt Svenssons modell för litteratursamtal är det läraren som muntligt leder samtalet. 
Eleverna kan gärna förbereda sig inför detta genom att skriva ner egna reflektioner utifrån det 
lästa. Litteratursamtalet kan genomföras i helklass, mindre grupper eller i par, då med syftet 
att så småningom öka antalet deltagare. En aspekt att tänka på är att man i bland som lärare 
kan behöva avgränsa samtalet till någon särskild infallsvinkel eller tema i boken. Samtalet kan 
vidare fortlöpa genom att läraren ställer frågor och därefter uppmuntrar eleverna till att svara 
på dessa. Eleverna kan också få hitta på ett eget slut på den aktuella berättelsen/texten eller 
flera nya berättelser med utgångspunkt i det man gemensamt har läst. När det gäller 
litteratursamtal och yngre barn, poängterar Svensson vikten av att klargöra vissa 
grundläggande begrepp innan man startar samtalet, till exempel begreppen bildligt, 
bokstavligt etc. Den viktigaste aspekten av litteratursamtalet är sammanfattningsvis att 
eleverna/läsarna själva är aktiva och Svensson (1988) poängterar vikten av att eleven, under 
läsning, inte ska leta efter givna svar utan istället försöka göra egna tolkningar. 

Att samtala om en berättelse 

Lundqvist skriver och redogör, i boken Läsa Tolka Förstå (1995), för ett sätt hon valt att 
samtala om en berättelse på. Rent konkret ger hon exempel på hur man genom att ställa de 
rätta frågorna kan få sina elever att vilja fördjupa sig i litteratur. När det gäller dessa frågor 
pratar Lundqvist om fyra kategorier av frågor, nämligen; anknytning, resonemang, överföring 
och slutsats. Den första punkten, anknytning, syftar till att återskapa lässituationen samt 
fräscha upp minnet lite så att eleverna kan återkoppla till och känna inlevelse för det de läst 
(Lundqvist, 1995). Man leder således in samtalet på eleverna själva och frågar till exempel 
om hur de personligen skulle reagera/tycka/känna etc. (Lundqvist, 1987). 
 
Resonemanget i sin tur avser träna elevernas förmåga att namnge olika komponenter i en 
berättelse, såsom känslor, konflikter och personlighetsdrag samt beröra vissa moraliska 
begrepp. Resonemanget kan handla om att bland annat få svar på frågorna vad och varför och 
man kan till exempel försöka reda ut och definiera känslor och egenskaper hos 
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huvudpersonerna i boken. Dessutom kan resonemangsfrågorna syfta till att diskutera 
skillnader i ord vad det gäller stilnivå och styrka. Den del i Lundqvists frågemodell som kallas 
överföring handlar om att reda ut de så kallade samhälleliga aspekterna i det man läst. Det 
handlar mycket förenklat om att exempelvis försöka få eleverna att se människorna i en text 
som resultatet av de samhällsvillkor de levt i och formats av. Med andra ord kan denna typ av 
frågor vara till exempel hur man tror att de som lever i den miljö boken utspelas i har det. 
Slutligen tar Lundqvist upp punkten slutsats, vilken rymmer alla frågor som syftar till att 
sammanfatta diskussionen eller samtalet kring berättelsen. Under denna rubrik kan man även 
förslagsvis diskutera boken ur olika perspektiv samt försöka hitta den ”röda tråden” 
(Lundqvist, 1987). 
 
För övrigt skriver Lundqvist att den text man ska samtala om bör vara aktuell och hon betonar 
dessutom att läraren bör vara väl bekant med den. Av Lundqvist framgår vidare att hon använt 
sig av Chambers modell där hon själv sedan valt att förtydliga hans frågeställningar genom 
olika symboler. Dessa symboler är i form av en glad gubbe, en ledsen gubbe, ett utropstecken 
och ett frågetecken. Under den glada gubben är det tänkt att eleverna ska skriva sådant de 
tyckt om, det vill säga gillanden, och under den ledsna gubben sådant de inte tyckt om, 
ogillanden. Under utropstecknet kan eleverna ta upp sådant som ”fallit på plats” under 
läsningens gång, och under frågetecknet lämnas utrymme för funderingar och tankar som 
boken har väckt (Lundqvist, 1995). 

Analyssamtal 

Skardhamar (1994) menar att samtalet är en viktig del i bearbetningen av litteraturen för att 
eleverna skall få en djupare förståelse för texten och dess innehåll. Analyssamtalet behöver 
inte återkomma efter varje läst text men däremot skall analysen upprepas. Detta tills att eleven 
efter hand omedvetet observerar och analyserar textens innehåll utan att den behöver 
bearbetas i grupp. Skardhamar har haft Lundqvists modell som utgångspunkt för 
analyssamtalet.  
 
Samtalet kring texten kan genomföras redan från förskolan och uppåt, både som 
klassdiskussioner och i grupp. Skardhamar (1994) poängterar vikten av samtalets struktur, det 
vill säga att samtalet har en startpunkt, en analytisk del och en aktualiseringskomponent. 
Dessa nivåer styr samtalets ordning och lärarens uppgift är att leda eleverna genom dessa 
nivåer utan att de mister sin nyfikenhet och sitt intresse för texten. Läraren skall vara 
förberedd inför samtalet och ha analyserat texten på förhand, det vill säga kunna se 
sammanhang och binda samman detaljer, detta för att kunna främja förståelsen för texten hos 
eleverna och väcka engagemang. Texten som bearbetas i analyssamtalet skall vara nyligen 
läst både hos elever och lärare för att kunna skapa en givande diskussion. 
 
Vid genomförandet av analyssamtalet bör inte frågan: ”Vad tycker ni om boken?” inleda 
samtalet. Skardhamar hävdar att det är mycket svårt att som lärare motivera de elever som fått 
ett negativt intryck av boken att fortsätta samtalet efter att ha använt en sådan fråga i 
inledningen. Den första av Skardhamars frågetyper kallas identifikationsfrågor, dessa frågor 
används för att föra eleverna tillbaka in i texten och består av direkta och personliga frågor 
som har till syfte att upprätta en relation mellan texten och läsaren. Dessa frågor väcker 
engagemang och känslor och kräver ingen särskild kunskap, utan ger alla elever en chans att 
vara delaktiga i diskussionen. Den andra frågetypen är reflektionsfrågor som utgör själva 
stommen i samtalet. Dessa frågor skall stimulera till att reflektera och resonera kring det som 
finns mellan raderna i texten. Genom att lära eleverna att läsa texten på ett grundligt sätt och 
träna dem att förklara personers agerande samt analysera konflikter och personligheter får de 
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en större klarhet i textens budskap. Den tredje frågetypen kallas överföringsfrågor och syftar 
till att visa på samband mellan fantasi och verklighet där eleverna kan reflektera över textens 
innehåll och dess realitet. Läraren har till uppgift att föra samtalet framåt genom att ställa 
frågor från den ena frågetypen till den andra och därmed skapa en givande diskussion 
(Skardhamar, 1994). 
 
Skardhamar (1994) menar att det strukturerade samtalet både skall ge njutningsläsning och 
leda till att eleven läser mera uppmärksamt. Skardhamar poängterar att analyssamtalet är en 
del i en större helhet och menar därmed att elevernas delgivande av varandras åsikter bör leda 
till vidare bearbetning, efter analyssamtalet, i form av bland annat uppsatsskrivning.  

Jag-undrar-samtal 

Chambers (1998) beskriver samtalet om böcker som en värdefull och lärorik övning som 
leder till givande samtal och utvecklande diskussioner kring litteratur. För att samtalen skall 
bidra till en utveckling hos läsaren bör läraren erbjuda en bra läsmiljö där barnen har 
möjlighet att välja bland väl utvalda böcker som passar dem. Chambers menar att om barnen 
får tid att läsa själva, lyssna till högläsning samt inspireras till att vardagsprata, som Chambers 
själv skriver, om vad de läser så ökar deras förkunskaper. Dessa förkunskaper är i sin tur 
viktiga för att sedan kunna delta i det mer formella boksamtalet.  
 
Chambers kallar boksamtalet för ”Jag-undrar-samtal” och menar att benämningen ger en 
inbjudande känsla till samverkan och dialog. Från första början använde Chambers ordet 
”varför” i boksamtalen, men lärde sig ganska snart att ordet inte inbjöd till engagemang eller 
diskussion, snarare förhör. För att undvika frågan ”varför”, så översattes engelskans ”Tell 
me” till ”Jag undrar”. Denna fras inleder samtalet och eleverna känner därmed att personen 
som leder samtalet är intresserad vilket lockar till diskussion.  
 
”Jag-undrar-samtal” består av tre frågekategorier. Den första kategorin består av 
grundfrågorna, dessa frågor öppnar upp och inleder samtalet. Den andra varianten av frågor, 
så kallade allmänna frågor, utvecklar språket och ger dem tillfälle att jämföra den aktuella 
texten med annan, av dem, läst litteratur vilket därmed kan leda till en större förståelse. Dessa 
frågor berikar samtalet med elevernas åsikter och idéer. Den tredje frågekategorin, 
specialfrågorna, används när eleverna behöver hjälp med att se sammanhang som inte har 
lyfts fram i samtalet. Men målet är att eleverna själva skall kunna upptäcka de, för boken, 
unika särdragen under diskussionens gång. Chambers menar att de allmänna frågorna har till 
syfte att utveckla samtalet och att specialfrågorna har till uppgift att belysa någon 
betydelsefull aspekt i texten som eleverna inte tidigare uppmärksammat. Under samtalets 
gång bör läraren med jämna mellanrum sammanfatta samtalets innehåll, för att eleverna skall 
kunna skönja en röd tråd genom samtalet som leder till en tolkning av textens innebörd.  
 
För att beskriva boksamtalets grundfrågor ytterligare så innehåller de alltså tre ingredienser. 
Dessa är utbyte av entusiasm, frågetecken och kopplingar. Utbytet av entusiasm består av två 
delar, ”gillanden” och ”ogillanden”. Gillanden är de händelser i litteraturen som hos läsaren 
väckt engagemang, förundran och gjort starka intryck. Ogillanden är de faktorer som gjort att 
läsaren ställer sig negativ till bokens innehåll, men detta behöver inte betyda att läsaren inte 
berörts av bokens handling. Vid utbytet av frågetecken diskuteras frågor och funderingar samt 
eventuella förklaringar som uppstått under läsningens gång. Genom att gruppen delger 
varandra sina tankar och tolkningar växer deltagarnas förståelse för textens innebörd och 
budskap. Den tredje ingrediensen i samtalet är utbytet av kopplingar, det vill säga mönster. 
Genom att söka och upptäcka kopplingar mellan händelser, språk, motiv och personer i 
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texten, kan många problem och frågeställningar lösas. Boksamtalet är behovsstyrt och alla 
dessa ingredienser blandas när gruppen uttrycker och lyfter fram sina tankar och funderingar 
(Chambers, 1998). 
 
Chambers poängterar att ”Jag-undrar-samtalen” inte är en avskiljd aktivitet utan bör vara en 
stor del i den dagliga läsmiljön som utvecklar samtalet. Syftet med boksamtalet är att 
deltagarna skall dela med sig av tankar, funderingar och känslor som väckts av boken för att 
tillsammans tolka författarens budskap. Det är viktigt att alla deltagarna är medvetna om att 
allt är värt att berättas (Chambers, 1998, s.56) och att intresset av att få lyssna till läsarens 
upplevelser är stort. 
 
Utifrån att ha redovisat olika författares syn på läsning och arbete kring litteratur anser vi att 
det i allra högsta grad är ett relevant ämnesområde vi valt att studera. 

Syfte 

Hur påverkas elevernas läsvanor och inställning till läsning genom medvetet arbete med 
högläsning, läslogg och boksamtal? 
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Metod 

Försökspersoner 

Vi har valt att arbeta med elever i år fem. Detta eftersom vi tror att elever i denna åldersgrupp 
i stor utsträckning kan beskriva och dela med sig av tankar. Det tror vi är av stor vikt i arbete 
med högläsning, läslogg och boksamtal. Den berörda gruppen bestod av 15 elever. 

Bortfall 

13 av 15 elever var närvarande vid genomförandet av enkätundersökningen. Det innebär ett 
bortfall på två elever vid båda enkättillfällena.  

Material 

Vårt material bestod av litteraturen Snögrottan, skriven av Laura Trenter (2001) (se bilaga 1), 
samt de läsloggar (se bilaga 2) eleverna använde sig av som stöd inför boksamtalet.  

Genomförande 

Tillvägagångssätt  

Eleverna fick rösta mellan tre boktitlar (för mer information, se bilaga 1). Den bok som fick 
flest röster var Snögrottan, skriven av Laura Trenter (2001). Läsningen skedde i form av 
högläsning, i ungefär 20 minuter per gång. Vi läste i snitt fyra kapitel i veckan. Efter varje 
lästillfälle, förutom vid det första, skrev eleverna egna läsloggar. De hade då hjälp av speciellt 
utformade frågor, så kallade läsloggsfrågor (se bilaga 2), som vi konstruerat utifrån varje 
avsnitt. Boksamtalet genomfördes när vi hade läst ut den aktuella litteraturen, det vill säga 
boken Snögrottan. Elevgruppen delades vid boksamtalet i två grupper. Gruppindelningen 
gjordes utifrån de enskilda individernas förutsättningar att fungera tillsammans i grupp, i 
samråd med handledaren och utifrån hennes rekommendationer. Därefter genomförde vi 
boksamtal i varsin grupp. 
 
Boksamtalet hade sin utgångspunkt i Chambers (1998) ”Jag undrar samtal”. Vi följde dock 
inte Chambers modell exakt. För vidare information om de frågor vi ställde, se bilaga 3. 
Samtalet kombinerades dessutom med symboler, till viss del, utformade efter Lundqvists 
(1995) modell, (se bilaga 4). Dessa symboler återfanns även i läsloggarna som stöd för 
eleverna. Av praktiska skäl fäste vi stor vikt vid Svenssons (1998) resonemang om 
avgränsning och tema. Läsloggsfrågorna bidrog till detta, och användes för övrigt även i 
boksamtalet. 
 
Innan något av det vi nu nämnt genomfördes informerades elevernas föräldrar, i form av ett 
brev (se bilaga 5), om vårt utvecklingsarbete. De fick möjlighet att komma med synpunkter 
och frågor kring vårt upplägg. 
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Tidsplan 

 
Termin 5 november 2002 Inlämning av PM innehållande syfte och metod. 

 
Termin 6 maj 2003 Sammanställning av tidigare forskning och styrdokument. 

Inlämning av bakgrund, syfte och metod 
 

september 2003 Förberedelser inför undersökningens utförande. 
 

Vecka 41-47 Praktik, undersökningens genomförande. 
 

Vecka 41 Enkäten lämnas ut. Vi läser kapitel 1-2. Brevet till de 
berörda elevernas föräldrar skickas hem (se bilaga 5). 
 

Vecka 42 Vi läser kapitel 3-6. Introduktion av läslogg. 
 

Vecka 43 Kulturvecka. Högläsning utgår. 
 

Vecka 44 Vi läser kapitel 7-10. Eleverna skriver läslogg för aktuella 
kapitel. Eleverna har lov onsdag till fredag denna vecka. 
 

Vecka 45 Vi läser kapitel 11-14. Arbetet med läslogg fortgår. 
 

Vecka 46 Vi läser kapitel 15-16. Den sista och avslutande läsloggen 
skrivs. Vi genomför boksamtalet. Enkäten lämnas ut. 
 

Vecka 47 Bearbetning av enkätundersökning och observationer. 
 

Termin 7 

Vecka 48-51 
 

Sammanställning och rapportskrivning. 
 

 Vecka 3, 2004 
 

Respondering och godkännande. 

Undersökningsmetod 

Metoder för bearbetning av insamlad information 

Vad gäller vårt val av teknik för att samla och bearbeta information så har det till största del 
grundat sig på vad vi tror ger ett mest tillförlitligt resultat och svar på vår frågeställning. Vi 
har med anledning av detta beslutat oss för att använda oss av såväl kvalitativa som 
kvantitativa undersökningsmetoder. Vi har valt att betrakta enkätundersökningen som ett 
mätinstrument som kräver en kvantitativ bearbetning. Vi har också känt ett behov av att 
presentera det resultatet i åskådliga diagram. De allmänna klassrumsobservationerna betraktar 
vi däremot som ett mätinstrument som kräver kvalitativ bearbetning. Resultatet av 
observationerna presenterar vi således kvalitativt, det vill säga i löpande text. Utifrån detta 
arbetes ringa omfattning har vi gjort bedömningen att denna kombination av mätinstrument 
varit nödvändig och känts motiverad. Våra frågeställningar i enkäten (se bilaga 6) utgörs av 
två olika frågetyper vilket medför att de även behöver två skilda typer av bearbetning. Med 
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andra ord är vissa delar av det vi undersöker abstrakt medan andra är påtagliga. Därför har vi 
valt att kombinera dessa två tekniker för att på mest tillförlitliga sätt kunna utröna hur 
elevernas läsvanor och inställning till läsning påverkas, genom medvetet arbete med 
högläsning, läslogg och boksamtal.  
 
Det som utmärker en kvantitativ metod är att man utför en mätning. I användandet av denna 
metod ser man på någonting som en mängd, i vårt fall tid samt antal böcker. Den kvantitativa 
metoden är statistisk och man får mätvärden som kan jämföras från ett tillfälle till ett annat. 
Metoden studerar alltid någon form av variabel som kan placeras i en skala (Patel, 2003). Ett 
vanligt sätt att redovisa resultaten på är i tabeller och diagram. Det som främst kännetecknar 
kvalitativa metoder är att de beskriver resultat verbalt formulerat, antingen skrivet eller talat. 
Vanligen använder man sig med andra ord inte av siffror eller tal som i kvantitativa metoder, 
utan nyttjar istället ordet som det viktigaste instrumentet. De kvalitativa metoderna betraktas 
inte höra till de traditionella där man ”mäter” en tidigare given verklighet. Den kvalitativa 
metoden är snarare en metod där man tillåts se på omvärlden och individen subjektivt utifrån 
sitt sätt att se på saker och ting. Den kvalitativa forskningsprocessen kan vara mycket 
varierande, detta i hög grad beroende på den som observerar eftersom denne till stor del själv 
utgör instrumentet (Backman, 1998). 

Frågeformulär 

För att få svar på vår frågeställning, hur ett medvetet arbete med högläsning, läslogg och 
boksamtal påverkar läsvanor och inställningen till läsning, har vi valt att genomföra en 
anonym enkätundersökning där vi lämnar ut ett frågeformulär vid två tillfällen, ett i början av 
praktikperioden och ett i slutet. Denna teknik bygger följaktligen på frågor, och vi har valt att 
hålla oss till en mer ostrukturerad form av formulär där personen som fyller i det lämnas så 
mycket utrymme som möjligt att svara på frågorna. Vi har alltså valt att använda oss av så 
kallade öppna frågor. Målet med detta är sammanfattningsvis att undersöka individens 
läsvanor samt inställning till läsning och att få reda på hur ett medvetet arbete med 
högläsning, läslogg och boksamtal påverkar detta. För mer specifik information om frågorna 
vi ställde i formuläret, se bilaga 6. 

Observationer 

Observationsmetoden är bra att använda sig av då man vill få fram fakta rörande exempelvis 
beteenden. Beteenden kan bland annat utgöras av verbala yttranden och känslouttryck (Patel, 
1994). Observatören får tillfälle att vara subjektiv (Backman, 1998). I jämförelse med andra 
metoder, såsom enkäter och intervjuer, är observationer inte beroende av att individen har en 
tydlig minnesbild den kan förmedla. Metoden är heller inte särskilt bunden till om individen 
vill lämna information. När man observerar undviker man situationer där individen upplever 
att han/hon har förväntningar på sig, dessutom skapas möjlighet att observera beteenden och 
skeenden i naturliga sammanhang (Patel, 1994). 
 
Den typ av observationer vi använder oss av är allmänna klassrumsobservationer. Vi kommer 
med andra ord inte att avsätta någon särskild tid för observationerna, eller använda oss av 
något observationsschema med speciella kriterier. Vi vet dock att vid en undersökning som 
denna kan man inte undvika att omedvetet iaktta elevernas inställning till de genomförda 
aktiviteterna. Därav beslutet om att använda oss av allmänna klassrumsobservationer.  



 18

Resultat 

Vi har valt att redovisa resultatet av vår undersökning genom att sammanställa svaren på 
frågorna i enkäten (se bilaga 6) separat från första till andra tillfället. Vi har även valt att 
förtydliga svaren genom att använda oss av diagram. Vi kompletterar dessutom med en 
skriftlig förklaring/jämförelse vilket utgör själva resultatet.  
 
Fråga 1. 
 
Hur tycker du det är att läsa böcker? 
 
                   Första enkättillfället      Andra enkättillfället 

Hur tycker du det är att läsa böcker?
Totalt 13 elever

Negativt inställda (3)

Positivt inställda (10)

Hur tycker du det är att läsa böcker?
Totalt 13 elever

Negativt inställda (3)

Positivt inställda (10)

 
 

Första enkättillfället: 
En övervägande del, det vill säga 10 av 13 elever, svarar att de tycker det är kul 
att läsa. En elev skriver jag älskar att läsa. Ytterligare några skriver: det är roligt, 
roligt om det är en bra bok, det är kul att läsa, det är oftast bra, det är roligt att 
läsa vikingaböcker och Kalle Anka för de skriver bra, jo det är kul. 3 av 13 elever 
tycker att det är tråkigt eller inte så kul att läsa.  

 
Andra enkättillfället: 
Majoriteten, det vill säga 10 av 13 elever, svarar att de tycker det är roligt att läsa. 
De har en positiv inställning till läsning och några skriver: det är roligt, man får 
bilder i huvudet, det är lärorikt och spännande att läsa. 3 av 13 svarar att de 
tycker det är tråkigt att läsa, detta utan att motivera varför.  
 
Sammanfattning (se diagram ovan): 
De båda enkäterna visar hur eleverna tycker det är att läsa böcker. Majoriteten av 
eleverna har en positiv inställning till läsning medan ett fåtal ställer sig negativa 
till läsning av böcker. Resultatet av enkäten som delades ut den första dagen och 
den enkät som delades ut i slutet av perioden visar att elevernas inställning till 
läsning är oförändrad. Däremot vet vi inte om det är samma tio elever som svarat 
positivt respektive negativt vid de två olika enkättillfällena. 
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Fråga 2.  
 
Hur många böcker läser du per månad? 
 

Hur många böcker läser du per månad?
Totalt 13 elever

0

2

4

6

Färre än 1 bok 1 bok Fler än 1 bok Annan svarstyp
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nt
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 e

le
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Första Andra

 
 

Första enkättillfället: 
1 av 13 svarar att hon/han läser färre än en bok i månaden. 2 av 13 svarar att de 
läser en bok per månad. 6 av 13 svarar att de läser fler än en bok per månad. 4 av 
13 svarar i andra termer än antal böcker. 
 
Andra enkättillfället: 
1 av 13 svarar att hon/han läser färre än en bok i månaden. 3 av 13 svarar att de 
läser en bok per månad. 6 av 13 svarar att de läser fler än en bok per månad. 3 av 
13 svarar i andra termer än antal böcker. 
 
Sammanfattning (se diagram ovan): 
Det antal elever som svarar att de läser färre än en bok i månaden är oförändrat. 
Det antal elever som läser en bok per månad har ökat från 2 till 3 personer. Det 
antal elever som läser fler än en bok per månad är oförändrat. Det antal elever 
som valt att svara i andra termer än antal böcker har minskat från 4 till 3 personer. 
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Fråga 3. 
 
Hur länge läser du per gång? 
 

Hur länge läser du per gång?
Totalt 13 elever
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Första enkättillfället: 
1 av 13 svarar att han/hon läser mindre än 30 minuter per gång. 8 av 13 tillfrågade 
svarar att de läser 30 minuter per gång. 3 av 13 svarar att de läser längre än 30 
minuter per gång. 1 av 13 svarar i andra termer än tid. 
 
Andra enkättillfälle: 
Ingen svarar att de läser mindre än 30 minuter per gång. 6 av 13 elever svarar att 
de läser 30 minuter per gång. 4 av 13 svarar att de läser mer än 30 minuter per 
gång. 3 av 13 elever väljer att besvara frågan i andra termer än tid.  
 
Sammanfattning (se diagram ovan): 
Det antal elever som läser mindre än 30 minuter per gång har minskat från 1 till 0 
personer. Det antal elever som läser 30 minuter per gång har minskat från 8 till 6 
personer. Det antal elever som läser längre än 30 minuter per gång har ökat från 3 
till 4 personer. Det antal elever som svarar i andra termer än tid har ökat från 1 till 
3 personer. 
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Slutsats 

Hur eleverna tycker att det är att läsa böcker är, efter sju veckor, oförändrat.  
 
På frågan om hur många böcker de läser per månad visar resultatet att en elev som vid första 
tillfället svarade i andra termer än tid kan ha gått över till att läsa en bok per månad. Detta ser 
vi eftersom antalet elever i stapeln annan svarstyp har minskat. Därmed inte sagt att någon 
börjat läsa varken mer eller mindre än vid första enkättillfället. 
 
Hur länge eleverna läser per gång har, efter sju veckor, inte förändrats något. Med god vilja 
från vår sida kan vi eventuellt anta att den elev som tidigare läste mindre än 30 minuter per 
gång nu läser minst 30 minuter per gång. Vi kan också utläsa av resultatet att de elever som 
läser 30 minuter per dag har minskat med två elever. Dessutom kan vi eventuellt anta att de 
elever som läser längre än 30 minuter ökat med en till antalet. Därutöver visar resultatet även 
att två elever fler än vid första enkättillfället valt att svara i andra termer än tid. Ett alternativt 
sätt att tolka resultatet på i denna fråga kan vara att säga att eleven som tidigare läste mindre 
än 30 minuter nu valt att istället svara i andra termer än i tid. Detta betyder med andra ord att 
vi inte vet om just den eleven har ökat/minskat i lästid. Utgår man ifrån detta så finns ingen 
anledning att beskriva hur de övriga svarsgrupperingarna kan se ut.  
 
De allmänna observationerna har visat att elevernas läsvanor och inställning till läsning är 
oförändrad efter vårt utvecklingsarbete och där är resultatet entydigt. När det gäller 
observationerna av de enskilda aktiviteterna, det vill säga högläsning, läslogg och boksamtal, 
i syfte att påverka elevernas läsvanor och inställning till läsning, skiljer sig bilden av 
observationerna. Dessa kommer vi att återkomma till i resultatdiskussionen.  
 
Kontentan är alltså att vårt arbete inte visar på någon förändring i läsvanor eller i inställningen 
till läsning. Men som sagt, med god vilja kan vi anta att en elev övergått från att läsa mindre 
än 30 minuter till att nu läsa åtminstone 30 minuter per gång. 
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Diskussion 

Reliabilitet 

Vår undersökning bygger på enkätundersökning och allmänna observationer. Vi har valt att 
presentera vår undersökning delvis i diagram eftersom vi genom detta lättare kunde gruppera 
och åskådliggöra svaren. Elevernas svar var korta vilket gjorde att vi inte enbart ville 
sammanställa svaren i löpande text. Anledningen till att vi har valt att kategorisera vissa svar 
som annan svarstyp beror på att dessa elever svarat i andra termer än tid. De kan till exempel 
ha svarat att: man läser 2-4 kapitel, det beror på, det är olika. Dessa svar kan betraktas som 
internt bortfall. De övriga svaren har vi valt att gruppera som vi gjort eftersom vi tycker att 30 
minuters tyst läsning om dagen är ett rimligt inslag i den dagliga undervisningen. 
Diagrammen i sig tycker vi är ett bra komplement till den i övrigt emellanåt kvalitativa 
framställningen av resultatet. 
 
Observationsmetoden som vi har använt oss av kan betraktas som mindre tillförlitlig eftersom 
vi som observatörer även haft del i själva arbetet. Reliabiliteten stärks dock av att vi har varit 
två observatörer som har erhållit likartade föreställningar av arbetet, men kan också 
ifrågasättas utifrån vår brist på erfarenhet att bedöma och registrera observationer. Vi förstår 
svårigheterna i den kvalitativa delen av undersökningen och inser att bedömningen av 
huruvida någon förändring skett är svår att göra. Detta eftersom svaren är besvärliga att 
bearbeta och analysera, bland annat med tanke på att svarstyperna varierar och att de är så 
kortfattade. Vi tror vi hade kunnat undvika detta i viss mån genom att utforma enkäter med 
färdiga svarsalternativ. Med detta menar vi att öppna frågor även ger öppna svar. Om vi hade 
valt att ställa andra frågor i enkäten så hade vi kanske fått ett annat resultat.  
 
Den muntliga instruktionen till enkäten och de enskilda frågorna kan också ha haft betydelse 
för tillförlitligheten. Tillförlitligheten på vår undersökning kan också ifrågasättas utifrån att 
gruppen vi utfört undersökningen i är så pass liten, tretton personer. Vi hade även kunnat testa 
enkäten på en pilotgrupp som motsvarar gruppen vi utförde undersökningen i för att eliminera 
eventuella fel i utformandet av den. Vi tycker dock att vår enkätundersökning kan betraktas 
som tämligen reliabel, särskilt i samband med de observationer vi gjort. Alla elever som 
deltog i enkätundersökningen hade svarat på samtliga frågor i enkäten och resultatet av 
observationerna bekräftar den bild enkäterna ger. Däremot hade kompletterande intervjuer 
kunnat ge oss en bredare bild av elevernas läsvanor och inställning till läsning.  

Validitet 

Vi anser att vi kunnat studera hur elevernas läsvanor och inställning till läsning påverkas av 
medvetet arbete med högläsning, läslogg och boksamtal. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visar att elevernas inställning till läsning och att deras läsvanor 
är oförändrade från första till andra undersökningstillfället. Detta tror vi beror på utfallet av 
genomförda aktiviteter kopplade till det medvetna arbetet med litteratur, det vill säga 
högläsning, läslogg och boksamtal. Dessa metoder är de verktyg vi har använt oss av för att 
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påverka elevernas inställning till läsning samt deras läsvanor. Resultatet av dessa blir således 
förklaringen till resultatet på undersökningen.  
 
Vi fick inte det resultat vi hade förväntat oss. Anledningarna till detta är många. Orsakerna 
kan vi inte säkert fastställa, men vi har en föreställning om vad som kan ha påverkat 
resultatet. Vi kommer nu att redogöra för hur arbetet med de olika metoderna, i syfte att 
påverka läsvanor och inställning till läsning, har förflutit. 

Kortfattat om arbetet med högläsning 

Vid presentationen av böckerna var eleverna uppenbart nyfikna och aktiva. För närmare 
information om titlarna, se bilaga 1. De tyckte att utdragen ur böckerna var spännande och 
fängslande. Även omslagen på böckerna intresserade många. Majoriteten av eleverna valde 
sedan boken Snögrottan (2001). Resultatet av högläsningsstunderna visar att alla var 
intresserade och engagerade. Alla elever satt lugnt och lyssnade och många hade även 
ögonkontakt med läsaren. Vi fick också frågor om när vi skulle läsa nästa gång, och om det 
redan var slut. Även de elever som senare uttryckte sitt missnöje över boken och dess 
handling i läsloggen, var uppenbart intresserade på högläsningsstunderna. Under 
observationerna såg vi att högläsningen påverkade eleverna positivt i den bemärkelsen att 
mycket av det vardagliga ”tjafset” dämpades. Vi upplever att alla elever har haft utbyte av 
högläsningen, detta såväl bland lässvaga som lässtarka elever.  

Högläsning 

Vår erfarenhet är att högläsning fungerar mycket bra i helklass. Vi har under detta 
utvecklingsarbete lärt oss att sättet man presenterar en bok på är oerhört viktigt. Där har vi 
tagit fasta på det Amborn (1998) och Norström (1997) skriver. Det är just vid detta tillfälle 
som intresset för boken väcks och grundläggs. Vid presentationen väljer eleverna att ta till sig 
boken eller att förkasta den. Med tanke på det informationssamhälle vi lever i och att boken 
har så många konkurrenter, vilket även Kåreland (2001) och Filipson (2000-2001) beskriver, 
är det särskilt viktigt att presentationen är intresseväckande. Barn idag ger sällan en bok de 
inte tycker om en andra chans, därför är första intrycket avgörande. Anledningen till att vi lät 
eleverna välja mellan tre böcker är dels att vi tycker att de skall få påverka arbetet i skolan 
och dels att vi tror att om eleverna får vara delaktiga så leder detta till en annan inställning hos 
dem, vilket indirekt påverkar vårt samarbete med dem. Vid valet av de böcker som vi skulle 
presentera för eleverna hade vi i åtanke att de skulle passa både åldersgrupp och oberoende av 
kön.  
 
Vi uppfattade att högläsning var en positiv aktivitet i syfte att påverka elevernas inställning 
till läsning. Eleverna var mycket intresserade och visade intresse för boken. Stämningen i 
klassen var lugn och eleverna visade tydligt med kroppsspråk att de tyckte om högläsning. Vi 
instämmer med Ekström & Isaksson (1997) som hävdar att högläsning fängslar och väcker 
frågor hos eleven. Gruppen utstrålade att de trivdes och var trygga i att lyssna till 
högläsningen. Vi fick bekräftat för oss att högläsning fyller en viktig funktion och skapar 
gemenskap som Rimsten-Nilsson (1980) betonar. Vi tror att högläsningen blev något eleverna 
såg fram emot och betraktade som ett positivt och efterlängtat inslag i skolans vardag. Såväl 
lässtarka som lässvaga elever förenades i högläsningen. Båda grupperna gav intryck av att 
betrakta högläsningen som en skönhetsupplevelse. De lässvaga eleverna uttryckte och 
signalerade dessutom ett speciellt intresse för högläsningen bland annat genom frågor om 
boken. Denna typ av intresse och engagemang visades även av elever som i vanliga fall inte 
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betraktade den individuella läsning som något lustfyllt. Detta har även Norström (1997) 
observerat och beskrivit i boken Bokprat.  
 
Vi upplever att högläsning fyller en mycket viktig funktion i dagens skola. Detta eftersom 
eleverna i stor utsträckning arbetar mer individuellt och tematiskt, vilket även Staf & 
Andersson (2002) framhåller, och det innebär att man mer sällan avvarar tid för högläsning.  
Informationssamhällets effekter, vilka både Norström (1997) och Staf & Andersson (2002) 
nämner, i kombination med skolans ökade fokus på individuellt arbete, blir tydliga också i 
fråga om läsning och högläsning. Det medvetna arbetet vi har bedrivit med högläsning tycker 
vi uppfyller läroplanens (Lpo 94) mål om att varje elev skall kunna lyssna aktivt. 
Högläsningen var väldigt uppskattad av alla. De få negativa synpunkter som kom fram 
riktades inte mot högläsningen som arbetsform, utan snarare mot bokens handling.  
 
Längden på högläsningsstunderna valde vi att begränsa till cirka tjugo minuter. Detta efter att 
ha rådfrågat vår handledare samt utgått från det allmänt vedertagna påståendet om att man 
endast orkar lyssna koncentrerat i tjugo minuter. Denna tidslängd visade sig vara lagom. Vi 
har med andra ord hållit högläsningsstunderna relativt korta och intensiva i enlighet med vad 
Ekström & Isaksson (1997) föreskriver. 

Kortfattat om arbetet med läslogg 

Eleverna skrev läslogg efter varje högläsningstillfälle, med undantag för det första lästillfället, 
eftersom vi ville ge dem en chans att enbart fokusera på att komma in i boken. De fick under 
arbetet med läslogg fundera kring de symboler vi använt oss av (se bilaga 4) samt frågor 
utifrån boken. Eleverna ställde sig frågande till nyttan av att skriva läslogg. Vid ett flertal 
tillfällen ifrågasatte de meningen med att skriva ned reflektioner. Eleverna förstod innebörden 
av symbolerna men hade svårt att skriva någonting utifrån dem. De lärde sig snabbt rutinen 
för arbetets gång och den modell vi presenterade för dem. De, av läsloggsfrågorna (se bilaga 
2), som var tämligen konkreta upplevdes relativt enkla, medan de som inte hade något givet 
svar betraktades som svåra.  

Läslogg 

Vid introduktionen av läsloggen förklarade vi för eleverna hur och varför de skulle skriva 
läslogg. Trots detta upplevde vi att eleverna inte till fullo förstod nyttan av läsloggen. Detta 
tror vi i första hand beror på att eleverna inte var vana vid att reflektera över litteratur eller att 
motivera åsikter i det sammanhanget i särskilt stor utsträckning. Vi tror att eleverna upplevde 
momentet med läsloggen som en tämligen tråkig företeelse som gjordes allt för ofta. De hade 
svårt att reflektera kring handlingen vilket gjorde att läsloggen förblev ett ytligt verktyg. Detta 
i sin tur bidrog till att läsloggen som verktyg aldrig blev särskilt meningsfullt eller 
ändamålsmässigt. Det krävs, precis som Brodow (1996) skriver, en ordentlig inskolning i 
arbetsgången. Läsloggssymbolerna lämnar stort utrymme för individen själv att reflektera 
över innehållet. Vi tror att många elever hade behövt mer konkreta frågor. Som överallt i 
skolans värld befann sig eleverna naturligtvis på olika nivåer vilket gjorde att vissa såg 
frågorna som relativt enkla medan andra upplevde dem för abstrakta. 
 
De läsloggsfrågor (se bilaga 2) vi formulerat själva upplevdes som lättförståeliga, men vi tror 
funktionen och syftet med läsloggen hade uppnåtts i större utsträckning om vi inte valt att 
kombinera öppna frågor med slutna. Detta eftersom det är två helt olika frågetyper och att en 
blandning av dessa skapar osäkerhet eftersom de ställer så olika krav på den som skriver 
läslogg. Att vi valde att göra på detta vis har dock sitt ursprung i Brodows (1996) tankar om 
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att vissa frågor i början av arbetet med läslogg kan vara förproducerade. Dessutom tog vi, 
enligt Lindös beskrivning i Björks artikelsamling Att växa med språk och litteratur (2000), 
fasta på särskilda händelser och karaktärer i boken i hopp om att detta skulle underlätta för 
eleverna.  
 
Förutsättningen för att vi skulle ha lyckats få eleverna att förstå nyttan av läsloggen och 
utveckla sina svar tror vi vore om eleverna hade varit mer förtrogna vid att reflektera och 
förklara sina svar. Läsloggen ställer med andra ord, i likhet med kursplanen (Lpo 94), krav på 
att man klarar av att uttrycka tankar och känslor som böcker väcker. Vi tror också att vi hade 
kunnat välja att sprida ut tillfällena för läslogg mer och att inte skriva efter varje 
högläsningstillfälle. I dag hade vi valt att använda läsloggen på ett annorlunda sätt. Vi hade 
förmodligen låtit upplevelsen av högläsningen få det största utrymmet och inte krävt mer av 
eleverna i den situationen. Högläsningen i sig är så pass lustfylld att vi tror att vi i den här 
situationen, med de här eleverna, i själva verket motverkade vårt eget syfte i och med att vi 
gav eleverna en uppgift av det här slaget. Vi hade i stället gemensamt kunna sammanfatta det 
vi läst enligt Norströms modell (1997). Vi tror att vi därmed hade kunnat eliminera känslan av 
krav vi upplevde att eleverna faktiskt kände. 
 
Läsloggen har vi av praktiska skäl samlat in efter varje reflektionstillfälle. Detta eftersom 
eleverna skrev på lösa blad som annars lätt kan försvinna. Däremot har vi inte, i större 
utsträckning, tagit del av eller lagt tyngd på, vad eleverna skrivit. Detta eftersom vi, i likhet 
med Nilsson (1997), anser att läsloggen bör vara en privat tillhörighet. Vi tycker heller inte att 
mängden eleverna skriver är något verkligt mått på vad de egentligen reflekterat över, därav 
beslutet om att inte redovisa något av det eleverna skrivit. 
 
Läsloggen i sig tror vi är ett bra instrument för att sortera tankar kring en bok och använda 
som underlag och stöd för det senare boksamtalet. Vi förkastar därmed inte läsloggen som 
metod, men som vi tidigare nämnt, tar det tid att introducera och förankra den hos eleverna. 
Detta tycker vi oss inte ha haft möjlighet att göra tillräckligt på grund av de tidsbegränsningar 
som förelegat vårt arbete. 
 
Efter att ha tagit del av Rimsten-Nilssons (1980) tankar om att man inte bör analysera böcker i 
allt för stor omfattning eftersom läsupplevelsen i sig kan ge nog så mycket, har vi förstått att 
det är en viktig punkt att tänka på. Detta eftersom vårt resultat kanske varit annorlunda om vi 
hade låtit upplevelsen stanna vid att lyssna till högläsning och inte valt att arbeta vidare med 
läslogg. 

Kortfattat om arbetet med boksamtal 

Resultatet av boksamtalet blev att eleverna i viss utsträckning fick en djupare förståelse för 
boken. Några elever kunde i viss mån dra kopplingar till frågorna enligt Chambers (1998) 
modell. Majoriteten av eleverna kunde lyfta fram vad de gillade och ogillade i boken. Ett fåtal 
elever kunde även ta upp saker de inte förstått. Knappt någon elev drog kopplingar från den 
aktuella boken till något de läst tidigare. De reflekterade inte särskilt mycket över de språkliga 
i boken. Utifrån bokens handling associerade ett flertal elever till personliga upplevelser. Vad 
det gäller hur eleverna hade föreställt sig berättelsen i fantasin medan vi läste upplevde vi att 
de i större utsträckning beskrev personer än miljöer. Läsloggsfrågorna, som vi kopplade till 
även under samtalet, upplevde vi att eleverna utan större svårigheter svarade på. Eleverna 
redogjorde för vilka förväntningar de hade haft på boken innan vi började läsa den. Relativt 
många hade själva synpunkter på hur författaren skulle kunna göra boken bättre. Eleverna 
hade en uppfattning om tidsaspekten för bokens handling och några hade fått en känsla för var 
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berättelsen utspelade sig. Ett fåtal elever uttryckte att vissa personer i berättelsen varit mer 
intressanta än andra och att några haft en större betydelse för handlingen. De ansåg sig veta 
utifrån vems synvinkel boken var skriven och kunde redogöra för genom vems ögon de såg 
händelserna. Några av eleverna kände också att de fått ta del av huvudpersonernas känslor och 
tankar.  
 
Stämningen i grupperna var, under boksamtalet, orolig. Eleverna avbröt varandra och pratade 
om saker som var irrelevanta för samtalet. De hade svårt att sitta avslappnat och att delta i 
samtalet, ett litet antal elever förflyttade sig i rummet. Några elever ifrågasatte de frågor vi 
ställde och uttryckte att de inte ville delta i samtalet. Boksamtalet genomsyrades av en negativ 
atmosfär där vi hela tiden, i respektive grupp, fick avbryta samtalet för att försöka skapa lugn 
i gruppen. 

Boksamtal 

Vi tror att boksamtalet gav eleverna en djupare inblick i boken. Detta eftersom eleverna 
jämförde personliga upplevelser och tankar med bokens handling. Samtalet väckte tankar hos 
eleverna och de relaterade till egna erfarenheter. Denna företeelse har även Svensson (1988) 
noterat. Vi upplevde att eleverna själva inte var drivande i samtalet utan att de svarade precis 
utifrån de frågor som ställdes. I viss mån upplevde vi eleverna som delaktiga, men det 
genuina engagemanget vi hoppades på uteblev. Reflektionerna som eleverna gav uttryck för 
var kortfattade och tämligen styrda av frågeställningen. Detta kan bero på elevernas ovana att 
reflektera samt vår egen roll som samtalsledare. Vi har aldrig tidigare genomfört ett 
boksamtal i enlighet med vad Chambers förespråkar och detta har givetvis betydelse för 
utgången av samtalet. Trots att vi har försökt göra Chambers frågeställningar till våra egna 
känner vi att vi till viss mån varit styrda av att frågorna ursprungligen inte var gjorda av oss 
själva.  
 
Läsloggsfrågorna upplevde vi dock att eleverna förstod utan svårigheter. Detta kan bero på att 
de kände igen dem sedan det tidigare arbetet med läsloggen. Att eleverna var bekanta med 
dessa frågor kan vara en betydande förklaring till hur de svarade. Detta eftersom alla elever 
redan tidigare fått tillfälle att tänka igenom dessa. Men vi tror också att de kan ha upplevts 
som en upprepning, eftersom de förekom i såväl läsloggen som samtalet. Vi tycker för övrigt 
att de frågor vi konstruerat själva, det vill säga läsloggsfrågorna, var av mer konkret karaktär 
än Chambers frågeställningar, och kanske mer motsvarade den nivå de berörda eleverna 
befann sig på. Grovt förenklat var det kanske även så att vi, i vår planering, hamnade utanför 
den proximala utvecklingszonen, som Vygotsky är upphovsman till, och därmed 
misslyckades i att möta eleverna med de mer konkreta frågor vi nu inser att eleverna hade 
behövt. En lärdom vi tagit med oss kring detta är att vi, från allra första början, inte skulle ha 
förväntat oss att eleverna skulle vara personliga i sina reflektioner. För precis som Rimsten-
Nilsson (1980) skriver så bör man i boksamtalets början enbart fokusera på boken, för att först 
långt senare väva in personliga erfarenheter och kopplingar i samtalet. 
 
Vi upplever dock att boksamtalet faktiskt ställer krav på att man både kan relatera till boken 
samt dela med sig av sina personliga tankar. Detta ställde till problem för oss eftersom 
eleverna inte var redo att dela med sig av de tankar som var av personlig karaktär. Detta tror 
vi beror på att eleverna under denna korta tid inte hunnit lära känna oss eller få något större 
förtroende för oss. Vi tror att förtroende, och framförallt trygghet, är viktiga grundpelare för 
ett lyckat boksamtal. Att etablera ett förtroende är svårt under en så kort tidsperiod. I enlighet 
med vad Svensson (1988) poängterar så får inte ett boksamtal gå ut på att man letar efter 
givna svar. Vi tror dessvärre att det i viss utsträckning var det som hände. Eleverna verkade 
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vara vana vid att alla frågor har ett rätt svar och upplevde de abstrakta frågeställningarna som 
svåra, eftersom de krävde reflektion. 
 
Även gruppsammansättningen och antalet elever i gruppen är av stor vikt för boksamtalet. 
Elever med stark ställning i gruppen kan genom sitt handlande påverka gruppen i såväl positiv 
som negativ riktning. Vår erfarenhet är att elever som upplevs som ”stökiga” på väldigt kort 
tid kan påverka resten av gruppens inställning. Detta genom att söka negativ kontakt med 
andra vilket i sin tur distraherar resten av gruppen. Med en trygg ledare för gruppen det vill 
säga någon eleverna känner väl och har förtroende för, behöver detta inte ske. Gruppsykologi 
är något vi inte ämnar ge oss in på ytterligare men vi förstår, av det vi sett, att mycket har sin 
förklaring i denna lära och att psykologiska faktorer kan ha stor inverkan på aktiviteter i 
grupp, varav boksamtal bara är ett exempel.  
 
I likhet med vad Chambers (1998) poängterar inser vi att boksamtalet inte är en separat 
aktivitet utan bör finnas som ett naturligt komplement i det dagliga arbetet med litteratur och 
läsning. Även Comenius påtalade vikten av samtalet som ett naturligt inslag i undervisningen 
och som ett ypperligt sätt att lära sig saker på (Kroksmark, 1989). Endast med dessa 
förutsättningar uppfyllda tror vi att samtalet kan utvecklas. Vi hade också önskat att eleverna 
hunnit förskaffa sig en klarare bild av samtalets intention och avgränsningar. Tryggheten av 
att känna till vad som förväntas av en samt vad samtalet går ut på är en avgörande faktor.  
 
Boksamtalet som aktivitet var ny för eleverna. Vi tror att vi hade haft bättre förutsättningar 
om vi hade haft mer tid till förfogande att arbeta kring och med boksamtal. Kanske kunde vi 
ha haft fler samtal men i mindre omfattande karaktär i stället. Detta eftersom samtalet, vilket 
även Skardhamar (1994) påpekar, inte får vara ett enstaka fenomen utan bör upprepas. 
Kombinationen av att boksamtalet förutsätter förtroende och att vi under genomförandet var 
under tidspress resulterade dock i att vi endast kunde utföra ett samtal. Vårt ställningstagande 
är i dag att inte välja att arbeta med boksamtal i en grupp vi inte känner.  
 
Våra observationer av boksamtalet kan betraktas som subjektiva vilket en kvalitativ 
undersökning ger visst utrymme för. Men ytterligare en utomstående observatör skulle, trots 
detta, ha varit att föredra, eftersom det hade gett en mer mångfacetterad bild av samtalet som 
helhet.  
 
Trots att eleverna under samtalet fick ha med sig läsloggarna som underlag upplevde vi inte 
att detta gav det stöd som avsågs. Läsloggarna hade i själva verket tendens att i stället 
användas som stöd för ”uppläsning” av vad man tidigare skrivit. Följden blev en konstlad 
situation där vi inte till fullo bemötte och byggde vidare på vad varje enskild elev sa. Vi 
poängterade tydligt, under och vid boksamtalets början, att läsloggarna syftade till att ge stöd i 
diskussionen och inte skulle läsas upp som någon form av enskild redovisning. Att det ändå 
hände tycker vi tyder på att eleverna inte kände sig bekväma eller trygga i att redogöra för 
sina åsikter eller att motivera dem, utan hellre valde att ”läsa upp” det skrivna. Vi försökte 
naturligtvis få detta till ett naturligt samtal och valde därför att be eleverna lägga undan 
läsloggarna och istället prata fritt kring den aktuella frågeställningen.  
 
Vi upplever trots detta inte att samtalet hade formen av en dialog där deltagarna hade utbyte 
av varandras reflektioner utan snarare tror vi, tyvärr, att eleverna såg det som en form av 
redogörelse. Med detta i åtanke kan vi konstatera att arbetet med läsloggen i själva verket 
motverkat syftet med boksamtalet.  
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Läsloggen hade till syfte att hjälpa eleverna att sortera sina tankar kring högläsningen, men 
det vi tror hände egentligen var att eleverna betraktade läsloggen som något som krävde en 
prestation i form av styrd reflektion från deras sida. Prestation kontra boksamtalets syfte 
visade sig inte vara någon bra kombination. Lusten vi såg vid högläsningstillfällena återfanns 
varken vid arbetet med läsloggen eller i boksamtalet. Vi insåg dessvärre inte detta förrän i 
slutet av utvecklingsarbetet. Detta är ett faktum som påverkade resultatet av, och elevernas 
inställning till, samtalet. 
 
Det vi kommer att tänka på vid framtida arbete med boksamtal är att lägga tid på att först 
försöka skapa trygghet i gruppen och att skola in eleverna i att i större utsträckning reflektera 
och motivera ställningstaganden, åsikter och tankar. Vi säger inte att detta inte gjordes eller 
arbetades med i den aktuella klassen, men tror att vi som helt främmande för eleverna bidrog 
till att de reagerade som de gjorde och inte använde de färdigheter de redan hade inom detta 
område.  

Slutdiskussion 

Resultatet av vårt utvecklingsarbete visar inte på någon förändring av läsvanor eller 
inställning till läsning hos eleverna. Det vi tror hade behövts för att en förändring skulle ha 
skett är följande: 
 

 att eleverna känt förtroende för oss 
 

 att eleverna varit tryggare som grupp 
 

 att vi hade haft mer tid till förfogande 
 

 att vi hade haft erfarenhet av boksamtal 
 

 att vi hade känt eleverna 
 

Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att genomföra en liknande undersökning i en klass där; 
man känner eleverna, eleverna känner förtroende för läraren, eleverna är trygga som grupp 
och man har mer tid till förfogande. Dessutom är det en väsentlig fördel om läraren har 
tidigare erfarenhet av att leda boksamtal. Med dessa förutsättningar tror vi 
sammanfattningsvis att man kan få ett mer positivt resultat än vad vi fick. 
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Bilaga 1 
Boktitlar 

De titlar eleverna fick välja mellan, i syfte att utse högläsningsbok, var sådana vi valt utifrån 
att vi ansåg dem passa såväl åldersgruppen som över könsgränserna. 
 
Titlarna var följande: 
 
Pizza med svamp och ost av Gull Åkerblom (1997) 
Bokförlaget Opal AB 
ISBN: 91-727083-36 
 
Sommaräventyret av Helena Bross (1996) 
Bonnier utbildning AB 
ISBN: 91-622160-15 
 
Snögrottan av Laura Trenter (2001) 
Bokförlaget Tiden AB 
ISBN: 91-888774-18 



 

Bilaga 2 
Läsloggsfrågor 

Läsloggsfrågor utformade efter Trenters bok Snögrottan (2001).  
 
Kapitel 3-4: 
 
Vad tror du det fanns i kuvertet som popkillen kom med till Jonas? 
Hur tror du Andreas och David känner sig när de känner att de sitter fast? 
 
Kapitel 5-6: 
 
Hur reagerar Helen när hon märket att det finns en hand i vanten? 
Hur tror du det kändes för Davids mamma när han inte kom hem? 
 
Kapitel 7-8: 
 
Kan Jonas vara inblandad i raset, och i så fall hur? 
Hur tror du David känner när han märker att han inte kan röra benen? 
 
Kapitel 9-10: 
 
Hur tror du Andersson kände när han fick veta att det fanns pojkar i snöhögen? 
Hur tror du Davids mamma kände när David berättade för henne att han kunde röra benen? 
 
Kapitel 11-12: 
 
Vad tror du det beror på att Jonas ritade teckningar med blod på till David och Andreas? 
Hur tror du Jonas tänkte när han vände då han fick syn på David och Andreas? 
 
Kapitel 13-14: 
 
Vad tror du hände när Andreas skulle dyka under gummiflotten? 
Hur tror du det kändes för David att bli inlåst på toaletten? 
 
Kapitel 15-16: 
 
Hur tror du Jonas tänkte när han låste in David på toaletten? 
Hur tror du det känns för Jonas att mista sin morfar? 



 

Bilaga 3 
Boksamtal 

Boksamtalets utformande enligt Chambers (1998) ”Jag undrar samtal” 
 
Grundfrågor: 
Jag undrar… 
 
 Var det något du gillade i boken? 

 
 Var det något du ogillade? 

 
 Var det något du inte förstod, eller tyckte var svårt? Har du några frågetecken? 

 
Allmänna frågor: 
Jag undrar… 
 
 Har du läst något som liknar det vi läst? 

 
 Nu när du tänker efter, var det några ord eller uttryck eller något annat som hade med 

språket att göra som du tyckte om? Eller inte tyckte om? 
 
 Har något som hände i kapitlen någonsin hänt dig? 

 
 Kunde du se berättelsen i fantasin medan du läste? 

 
Specialfrågor: 
Jag undrar… 
 
 Första gången du såg boken, vad trodde du då att det var för sorts bok? 

 
 Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras bättre, vad skulle du 

säga då? 
 
 Hur lång tid tog det för alltihop att hända? 

 
 Var utspelas berättelsen, var någonstans händer det här? 

 
 Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 

 
 Fanns det personer i berättelsen som inte nämns så mycket men som ändå funnits där 

och varit viktiga för den? 
 
 Vem var det som berättade historien? Vet vi det, och hur vet vi det i så fall? 

 
 Tänk dig själv som åskådare till händelserna i boken, med vems ögon såg du det som 

hände? 
 
 Fick vi någonsin veta vad personerna tänkte? Fick vi någonsin veta vad dom kände? 



 

Bilaga 4 
Symboler 

När det gäller symboler kopplade till boksamtalet har vi tidigare kommit i kontakt med sådana 
under vår utbildning på Luleå Tekniska Universitet där vår dåvarande svensklärare 
introducerade dem för oss. 
 
De symboler vi använt oss av i det här arbetet har vi dock hämtat inspiration till från 
Lundqvist (1995). När hon använder sig av symboler illustrerar hon dem som glada respektive 
ledsna gubbar. Eftersom vi gjorde vårt utvecklingsarbete i år 5 valde vi dock att i stället skriva 
dem som nedan.  
 
Dessa symboler utgick vi alltså ifrån i arbetet med läslogg. 

 
+ 
 
- 
 
? 
 
Under plustecknet är det tänkt att eleverna ska skriva sådant de tyckt om, det vill säga 
gillanden. 
 
Under minustecknet är det tänkt att eleverna ska skriva sådant de inte tyckt om, det vill säga 
ogillanden. 
 
Under frågetecknet lämnas utrymme för funderingar och tankar som boken har väckt. 
 
Lundqvist förespråkar även ytterligare en symbol (ett utropstecken) för ”sådant som faller på 
plats” under läsningens gång. Vi har tolkat detta som en motsvarighet till mönster/kopplingar 
men inte valt att använda oss av den. 
 
Lundqvist själv har förövrigt låtit sig inspireras av Chambers (1998). 
 



 

Bilaga 5 
Brevet till föräldrarna 

 
6 oktober, 2003 

 
Hej föräldrar till barn i år 5, 
 
Vi går på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Vår inriktning 
omfattar ämnena Sv/So för skolår 1-7. Vi kommer att göra vår avlutande praktik 
på _________ under v. 41-47 i år 4-5 med ________ som handledare.  
 
Vi kommer att arbeta med högläsning, läslogg och boksamtal tillsammans med 
era barn. Boken vi kommer att läsa och arbeta kring, heter Snögrottan och är 
skriven av Laura Trenter. Arbetet kring den aktuella litteraturen är en del i vårt 
examensarbete och vi kommer i samband med detta att undersöka barnens 
inställning till läsning samt deras läsvanor. Vårt syfte med arbetet är att se om 
ett medvetet arbete med högläsning, läslogg och boksamtal kan påverka 
läsvanor och inställningen till läsning.  
 
Om Ni har några frågor eller synpunkter kring detta, går det bra att kontakta oss. 
 
Vi hoppas på sju trevliga veckor tillsammans med era barn!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
Maria Tänglander & Jenny Hagelind 
 
Tel: _______________________ 
 



 

Bilaga 6 
Enkät 

 
 
 
Hur tycker du det är att läsa böcker? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur många böcker läser du per månad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur länge läser du per gång? 
 
 
 
 
 
 




