
EXAMENSARBETE

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING
med inriktning mot gymnasielärare

VT 2003
Vetenskaplig handledare: Sven Nyberg

2003:028 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 03/28 - - SE

2003:028 PED

MONICA HJELM

JENNY PERSUNGER

”Det är som att läsa
boken en gång till”

Högläsning med loggböcker och boksamtal



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”It’s like reading the book one more time” 
-reading aloud with book discussion and reading diary 



Förord 

Ett stort tack till eleverna och våra handledare på skolan för deras deltagande i 

genomförandet av utvecklingsarbetet. Vi vill även tacka vår vetenskapliga 

handledare Sven Nyberg för hans engagemang och ovärderliga synpunkter som lett 

fram till detta arbete.  

 

Boden 2003-05-16 

Monika Hjelm och Jenny Persunger 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Syftet med detta utvecklingsarbete var att undersöka hur eleverna utvecklar sin 

läsförståelse och läslust genom högläsning, loggböcker samt boksamtal. 

Utvecklingsarbetet utfördes av två lärarkandidater i ämnet svenska. Genomförandet 

gjordes på gymnasiet i bygg- och fordonsprogrammet. Klasserna bestod enbart av 

manliga elever. De mätmetoder vi använde oss av är enkäter och loggböcker. 

Dessa mätmetoder har givit oss resultat som visar att sambandet boksamtal och 

loggböcker är viktigt. Resultatet visar också att för flertalet av eleverna har 

läsförståelsen ökat genom boksamtal i grupp enligt litteraturpedagogen A. Chambers 

modell. 10 % av eleverna har svarat att de att de läser fler böcker än innan 

högläsningsprojektet började.   
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Bakgrund 

Inledning 

Idén till vårt utvecklingsarbete kommer bland annat av våra egna erfarenheter av 

lektioner i svenska från skoltiden samt de olika undervisningstillfällen vi har varit 

med om under vår praktik. Samtidigt hörde vi ofta av lärare vid den gymnasieskola 

där vi gjorde vår praktik att ”ungdomarna nu för tiden” har dåligt språk och dålig 

läsförståelse. Vi har inte fakta som styrker detta påstående. Dock verkar det vara en 

allmän attityd hos de lärare vi talat med. 

 

Varför försämras läsförståelsen? Vad är det som gör att ungdomarna har problem 

med att tyda och förstå läst text? Vilka faktorer i skolan är orsaken till detta? 

Anhopningen av frågor gjorde att vi började fundera kring den dåliga läsförståelsen 

och vad den kunde bero på. Kan man se något mönster? Kan det vara 

socialgruppsrelaterat? Har eleverna inte någon läslust? Vilka läsvanor har eleverna?  

 

Alla dessa frågor gjorde att vi blev nyfikna men insåg att vi var tvungna att begränsa 

oss. Vi bestämde oss för att undersöka elevernas läslust och om det finns svårigheter 

med att förstå läst text bland gymnasieelever. 

 

Vi lever i ett samhälle som ”kräver” god språk- och läsförståelse. I dagens skola kan 

man som elev, vid exempelvis fordonsprogrammet, bli tvungen att tillgodogöra sig 

omfattande mängder faktatext inför en kommande bilreparation. Vid ett sådant 

tillfälle behöver eleverna god språk- och läsförståelse. Kraven gentemot skolan blir 

större och större . Det gäller att skolan/lärarna kan ge eleverna övningar som 

tillgodoser de ökande kraven. Högläsning kan vara ett övningsmoment som tränar 

och stärker deras läsupplevelse. Finns det klassuppsättningar av vald bok kan 

högläsning träna deras ögonrörelser samtidigt som de hör hur det kan låta när texten 

blir uppläst. Det blir ett naturligt sätt att sedan göra likadant när man själv läser.  
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Vi får inte glömma att all läsning oavsett form förändras när det sker på skoltid och 

inom skolans områden. Den svenska litteraturpedagogen Gunilla Molloy och den 

danska litteraturpedagogen Birte Sörensen menar att:  

När en skönlitterärtext förs in i klassrummet, förblir den inte längre enbart en 
skönlitterär text. Det faktum att den läses i skolan och att den läses på ett visst sätt 
förändrar den. Texten är inte längre ett fritt erbjudande om underhållning, information, 
erfarenhetsbearbetning och provokation… Texten blir läxa ( Molloy, 1996, s. 81) 

 
Bara det att litteraturen omtalas inom skolan gör att den blir suspekt. Även om 
eleverna har varit intresserade av litteraturen har de svårt att tycka om den i och med 
att den finns bland skolans val av litteratur.  

Tidigare forskning 

Vi har inte hittat någon relevant forskning som berör högläsning för gymnasieelever. 

Dock finns det en hel del skrivet om litteraturundervisning och högläsning i skolan. 

Det material som finns behandlar högläsning i förskolan och grundskolan. Ett 

undantag är Bengt Brodows Perspektiv på svenska. Del II, momenten. Eftersom den 

behandlar delvis gymnasiet och åk. 7-9. Brodow refererar till en tidigare gjord 

undersökning där högläsning hade uppfattats som avkopplande och skönt och där 

eleverna sa sig få ett bättre sammanhang av berättelsen och förståelsen ökade. Det 

var lättare att engagera sig och leva sig in i berättelsen samt lättare att koncentrera 

sig om läraren läste högt (Brodow,1996 s. 224). Det vi har funnit har dock inte kunnat 

användas för detta examensarbete. 

Förankring i styrdokumenten 

Med stöd av litteraturpedagoger som Ulla Lundqvist och Aidan Chambers anser vi 

att högläsning är en bra form att använda sig av om man vill uppnå de kursmål och 

ämnesmål som finns nedtecknat 2002/2003 i Läroplan för den frivilliga 

gymnasieskolan, (Lpf 94). 

I ämnesmålen för svenska finns följande passus, som vi tagit fasta på: 

mål att sträva mot…utveckla sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur--- 
utvecklar sin förmåga att lära sig nya begrepp, förstå sammanhang och tillämpa sina kunskaper 
inom ämnen och områden som är aktuella för den valda studieinriktningen och som är viktiga i 
vuxenliv och arbetsliv. (www.skolverket.se) 
 

Här fyller högläsningen en given funktion, ty läser läraren en bok som eleverna 

tycker om utvecklar de sin fantasi och sin lust till läsning. De får en inblick i det 
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samhälle och de olika sorters liv som böckerna handlar om. De lär för livet genom att 

ta del av andra kulturer och sociala förhållanden genom att litteratur läses, en 

litteratur som de kanske inte skulle ha valt själva men som de kan bli intresserade 

för. 

 

Vad gäller : ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” framhåller läroplanen…”Det ingår 

också i ämnet att beakta att förutsättningarna för utvecklingen av språket blir lika 

gynnsamma för alla elever…” (www.skolverket.se) 

 

Har inte eleverna förmåga att tillgodogöra sig läst text uppstår det problem när de 

skall tolka information som ges vid olika lektionstillfällen. Uppgiften kan bli olöst 

därför att eleven inte har språkförståelsen. Skolan/läraren måste i sin tur ges 

möjlighet att hjälpa dessa elever med bristande språkbehärskning. Ett sätt kan vara 

högläsning, det tränar många sinnen, samtidigt som det väcker nyfikenhet.  

Enligt läroplanen har skönlitteraturen betydelser för personutvecklingen: ”… 

litteraturen ger också möjlighet att få perspektiv på den egna livssituationen. 

Därmed kan självförståelsen och självförtroendet öka.” (www.skolverket.se) 

 

När man läser en bok stöter läsaren på personer (även om de är fiktiva) som de kan 

jämföra sig med, de kan kanske konstatera att deras egen situation är snarlik eller till 

det bättre. Litteraturen ger dem en möjlighet att känna igen sig i situationer eller 

känslor. Läsaren kan även helt förkasta boken som något de inte accepterar. 

Svenskämnet skall stimulera läsglädjen: ”… Ett viktigt uppdrag för ämnet är också 

att uppmuntra till läsning så att eleverna gärna och på egen hand söker sig till 

litteraturen för kunskap och glädje.” (www.skolverket.se) 

 

Väljs böcker som eleverna tycker är intressanta väcks förhoppningsvis läslust och 

glädje över den lästa litteraturen. Det finns sedan en möjlighet att gå vidare och 

introducera andra verk som de kanske inte skulle välja i första hand men som skulle 

träna deras förmåga till läsförståelse och livskunskap. 
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Olika sorters läsare 

Det är viktigt att pedagogerna tidigt lär sig att se vilka olika sorters läsare som finns i 

våra skolor. När man gjort en bedömning av elevernas skiftande läsfärdighet måste 

man med stöd av Lpf 94 försöka anpassa undervisningen. Kan vi även höja läslusten 

och språkförståelsen samtidigt som kunskapsnivån höjs, då har eleverna gått vidare i 

sin läsning. 

Ulla Lundqvist talar om att det finns fyra olika stadier av läsare: 

• Den mekaniske läsaren: har just lärt sig se sammanhanget mellan språkljud och tecken 
samt tillägnat sig förmågan att läsa samman dessa tecken till ord, satser, meningar… Hon 
klarar med andra ord av att överleva i en värld där det skrivna ordet är fundamentalt för 
nästan all verksamhet. 

• Den automatiska läsaren har internaliserat själva avkodningen vilken nu går av sig själv, 
utom möjligtvis när okända ord och begrepp dyker upp i en text. Hon kan också hålla 
samman meningar från början till slut. Just detta att komma till slutet och se hur det går är 
väsentligt för den automatiska läsaren, som ännu inte funderar över vägen dit, dvs. läser 
eftertänksamt och kritiskt. Berättelser vilkas essens inte är den yttre handlingen upplever 
hon därför som svåra och/eller tråkiga. 

• Den begrundande läsaren, den som skolans litteraturundervisning måste locka fram ur de 
allra flesta eleverna, går till en skönlitterär text inte för enbart tidsfördriv. Hon har börjat 
förstå, att den faktiskt handlar om livet, att den är vad jag brukar kalla levt liv. Hon 
prövar tankar och livsmönster i det hon läser och hon kan ’ge svar på tal’, dvs. tyst för sig 
själv eller högt i samtal uttrycka sitt gillande eller sin protest efter att ha konfronterat det 
lästa med sin egen erfarenhet eller sina egna värderingar. Hon kan också läsa ´under 
texten´: hon ser skillnaden mellan det som står på ytan och dess djupare mening. Inte bara 
målet utan vägen dit är med andra ord vad den begrundande läsaren söker.  

• Den skapande läsare, slutligen, är nära nog identisk med den implicita läsare som 
författaren mer eller mindre medvetet riktar sig till och skriver för.  Hon har kommit till 
insikten att skönlitteratur inte bara är kommunikation, berättelse, budskap utan också 
konst, att författaren använder sig av språket så som en målare färgen eller en kompositör 
toner. Utan att lägga ner någon möda uppmärksammar hon de grepp som författaren 
använder, alltifrån interpunktion och styckeindelning till olika stilistiska medel som 
liknelser och bild, rytm och klang, upprepningar och ellipser, parallellismer och anaforer 
etc. etc.  

- - -Sammanfattningsvis kan således sägas, att i någon mån läskunnig är man då man nått det 
första mekaniska stadiet och definitivt då man kommit till det automatiska. (Lundqvist, 1995 
s. 8-9) 

 

De lärare vi talat med vet direkt vilka elever vi talar om, de har alla mött de 

mekaniska läsarna, de automatiska läsarna och även de begrundande läsarna, som 

Ulla Lundkvist beskrivit. Dessa olika sorters läsare finns i alla klasser. Trots detta 

finns inte tid eller resurser till att hjälpa och stärka dessa elever med bristande 

läsförmåga fullt ut. Som pedagog ges det inte möjlighet att genomföra rationell 

lästräning, på grund av den tunga arbetsbörda samt sparkraven som råder runt om i 

landet. 
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Högläsning 

I sin bok Böcker omkring oss visar Aidan Chambers på vikten av högläsning oavsett 

ålder. Han skriver:  

Det är alltid svårt att läsa sådant vi inte först hört. Vi lär oss att läsa tillsammans med någon som 
redan vet hur man gör, och genom att vi steg för steg gör likadant. När läraren på det viset 
”lånar ut sitt kunnande” till eleven… (Chambers, 1995 s. 65) 
 

Utifrån högläsning kan varje enskild individ gå vidare i sin egen läsning, men först 

efter det att man lärt sig identifiera de olika stilgrepp och nyanser som tydligare 

framträder vid högläsning.  

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och det är ett stort misstag 
att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna (den period då man brukar tala om 
läsinlärning.) (Chambers, 1995 s. 66) 
 

Högläsning är viktig därför att texten kommer till dig utan att du själv behöver läsa 

det tryckta ordet. Genom att lyssna till verket upplever man boken på ett helt annat 

sätt än vid egen läsning. Det är upplevelsen som fokuseras inte läsningen.  

När vi lyssnar till någon som läser högt lägger vi över ansvaret på denna. Vi ser det inte som att 
det är vi som måste lyckas med texten, utan uppläsaren som ska lyckas fånga och hålla kvar vår 
koncentration genom sitt sätt att behandla texten. (Chambers, 1995 s. 67) 

 
På så sätt är läsaren förberedd när det blir dags att på egen hand läsa ett verk. 

Högläsning ger läsaren en möjlighet att ge sig i kast med texter som de inte skulle tro 

sig om att klara av att kunna läsa själva. Under högläsningstiden har de tränat sina 

ögonrörelser genom att de följer med i sin egen bok när kandidaten högläser. I och 

med högläsningen har eleverna som läsare fått uppmärksamhet om pausering 

exempelvis vid komma eller punkt. Det är det eleven hör som sedan kan bli en norm 

eller regel för deras egen läsning. 

”I vårt samhälle är vi mer jämställda som lyssnare än vi någonsin kan bli som 

läsare.” (Chambers, 1995 s. 70)  

Loggbok 

För att vi ska kunna följa eleverna och se hur eleverna utvecklas och vad de 

egentligen förstår av de olika lästillfällena är en loggbok ett metodiskt verktyg. Den 

fungerar även som kommunikationsverktyg lärare och elev emellan. Det är läraren 
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som styr användandet av loggboken, och klara instruktioner över tillvägagångssättet 

krävs. Gunilla Molloy menar att loggboken blir ett sätt att kommunicera för de tysta 

eleverna. De elever som aldrig eller sällan säger något på lektionerna, ges ett 

instrument att presentera sina åsikter om undervisningen och dess utformning. Med 

hjälp av loggboken får läraren se individen och den är ett trygghetsskapande element 

av den orsaken att den inte exponeras för de andra eleverna. Dessutom är det inte 

liktydigt med prov eftersom läraren ser elevens kunskaper, prestationer och 

svårigheter utan att för den skull utsätta eleven för ångestfyllda 

redovisningssituationer. Molloy har exempelvis via loggboken sett att eleverna har 

en tendens att negligera faktaböcker. Eleverna läser bland annat manualer och anser 

att dessa inte räknas även om det i hög grad rör sig om avancerad facklitteratur 

(Molloy, 1996). 

 

Eleverna som inte äger språket och läsförståelsen, kan få problem att klara av 

undervisningen i skolan. Är inte språkkunskapen och läsförståelsen god kan 

problem uppstå. Det ingår i undervisningen att förstå och genomföra det som står 

exempelvis i en skriftlig instruktion eller manual. Äger eleverna inte språket och 

läsförståelsen blir de medvetna om sin egen okunskap och känner sig ”dumma” inför 

sig själva och sina kompisar. Att ha förvärvat språkkunskap är således inte bara en 

fråga om formella färdigheter. Betydelsen av att utveckla kommunikativ kompetens 

kan inte nog understrykas, oavsett (vad som avses)om, skriftlig eller verbal förmåga 

avses, och skolan har i detta avseende en utomordentligt viktig funktion att fylla. 

Orden styr tänkandet och tänkandet påverkar handlandet vilket i sin tur förutsätter 

att man äger förmågan att koppla samman reflektion och skeende. Reflektionen 

fördjupas om var och en börjar med att fundera över och sätta ord på sitt eget 

tänkande och inser att denna process leder till utveckling.  
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Chambers menar att läsprocessen är viktig och läsandet börjar med valet av bok. 

Boksamtalen gör att läsaren blir delaktig i bokens händelser, läsaren skriver om, 

tolkar, är en aktiv mottagare av boken, och en kritiker som fördjupar sig i, ger 

synpunkter på och närläser boken. Eleverna bör få hjälp av en vuxen att välja bok. 

Efter varje högläsningstillfälle har eleverna och lärarkandidaten pratat och gett sitt 

stöd runt det lästa avsnittet. Boksamtalet som sker i helgrupp efter det lästa avsnittet 

har tagit upp reaktionerna och gett respons på reaktioner och funderingar. 

ATT  
 

LÄSA 

REAK-
TION/ 

RE- 
SPONS 

ATT  
 

VÄLJA 

VUXEN
- 

STÖD 
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Syfte 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att genom högläsning av skönlitteratur för 

eleverna, öka läsförståelsen och väcka läslust. 
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Metod 

Utvecklingsarbetet genomförs i två olika program, tre olika årskurser: 

Fordonsprogrammet (Fp) samt byggprogrammet (Bp). Sammanlagt rör det sig om 55 

elever. Vi börjar och avslutar vår undersökning med två olika enkäter. (se bilaga 1 a 

och 1 b samt ) Loggböckerna kommenterade respektive programs kandidat i under 

utvecklingsarbetets gång samt avslutades med en sammanställning och utvärdering. 

Vi informerade eleverna och deras föräldrar (eftersom en del elever inte har fyllt 18 

år) att eleverna ingick i ett projekt, samt syftet med projektet.(se bilaga 2 a och 2 b). 

 

Vid första lästillfället utdelades var sitt skrivhäfte, loggbok, till eleverna med deras 

namn på. Detta häfte följde dem hela perioden. Eleverna lämnade in loggboken efter 

varje lästillfälle. Eleverna kunde under tiden de lyssnade skriva stödord som de 

kunde använda sig av efter lästillfället. Efter varje högläsningstillfälle skulle samtliga 

elever sammanfatta det lästa textavsnittet. 

 

Vi introducerade denna modell som eleverna sedan använde sig av i sina läsloggar. 

Utifrån denna modell kunde eleverna sammanfatta och konkretisera på ett enkelt sätt 

sina tankar runt det lästa avsnittet. Deras svar hjälpte oss att undersöka elevernas 

text- och språkförståelse, samt att vi hade möjlighet att följa deras tankeprocesser. 

☺ (Gillande)  L (Ogillande) ? (Frågetecken) ! (Mönster) 

    

    

    

I första spalten skrivs det positiva med boken. 
I andra spalten skrivs det som ogillas. 
I tredje spalten skrivs funderingar och det som måste klargöras. 
I fjärde spalten skrivs de kopplingar och/eller mönster som upptäcks  
(Chambers 2001. 100ff.) 

Hade eleven förstått? Vad tyckte de egentligen? I dessa böcker såg vi hur eleverna 

hade tagit emot den valda litteraturen.  
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I läsloggarna skrevs även reflektioner/kommentarer runt det lästa textavsnittet, allt 

enligt Chambers modell. Efter första lästillfället gör eleverna en analys utifrån frågor 

inskrivna i loggboken. (se bilaga 3) Detta förfaringssätt ger indikationer på bland 

annat klassens korrekta identitet och läraren kan bedöma vilka sorters läsare som 

finns i klassen. De tysta eleverna har här möjlighet att göra sig hörda.  

Ur dessa skriftliga reflektioner kan du plocka intressanta och tänkvärda citat, naturligtvis 
anonymt, och skriva ner dem på en overhead som diskussionsunderlag i helklass. (Harkort-
Berge P, Nilarp C 2001 s. 54 ff.) 
 

Efter varje lästillfälle följde vi upp det lästa avsnittet med ett boksamtal, där vi får 

möjlighet att ge respons på deras reaktioner över det lästa. Chambers menar att 

boksamtal är ett sätt att delge eleverna funderingar och upplevelser runt den 

gemensamt lästa boken.  

 

Utvecklingsarbetet inleddes och avslutades med en enkätundersökning. På detta sätt 

fick vi svar på elevernas inställning till högläsningen och litteraturvalet. Samtidigt 

fick vi svar på vilken litteratur eleverna föredrar. 

På grund av att praktiktillfället är begränsat till nio veckor blir undersökningen 

begränsad, både kvantitativt och kvalitativt. Möjlighet att se tendenser kvarstår dock. 

Tidsåtgång 

Vecka Fp1 Fp2 Bp2 Bp3 

4 80 0 80 0 

5 40 80 0 80 

6 40 80 80 0 

7 80 80 0 80 

8 80 80 80 0 

9 80 40 0 80 

10 LOV LOV LOV LOV 

11 80 80 80 0 

12 0 80 0 80 

13 80 80 80 0 

14   80 80 

 9 klocktim. 10 klocktim. 8 klocktim. 7 klocktim. 

Under projektets gång har vi genomfört högläsning med varje program/klass och 

använt oss av enkätundersökningar, i början och i slutet av projektet. Eleverna har 
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dokumenterat sina tankar och funderingar i sina personliga läsloggar. Kandidaterna 

har vid de olika högläsningstillfällena läst ur en skönlitterär bok för eleverna och 

eleverna har under högläsningen antecknat i sina loggböcker. Efter 

högläsningstillfället har vi samtalat kring boken. Ändamålet med läsloggböckerna 

har varit ett sätt för eleverna att skriva ned sitt eget tyckande och tänkande runt det 

lästa avsnittet. Efter varje tillfälle togs böckerna in och kandidaterna kommunicerade 

i dessa skriftligt med respektive elev.  

Tidigare lästillfällen kunde redovisas med hjälp av bland annat OH (overhead). 

Kandidaterna valde uti från elevernas loggböcker sådant som flera hade funderat 

kring. I och med att kandidaterna tog upp detta som allmängiltigt kvarstod elevernas 

anonymitet. Allt detta för att komma ihåg och tydliggöra vad som hände senast. 

Elevernas åsikter tydliggörs utan att någon känner sig utpekad. 

Material 

I samråd med respektive handledare på gymnasieskolan valde vi bland följande 

klassuppsättningar: 

Ø John Marsden, I morgon när kriget kom.  
Ø Christina Nord Wahldén, Kort kjol.  
Ø Peter Pohl, När alla ljuger. 
Ø Katarina Mazetti, Det är slut mellan Gud och mig.  
Ø Jan Guillou, Ondskan.  
Ø Jonas Gardell, En komikers uppväxt. 
Ø  Mikael Niemi, Kyrkdjävulen. 

 

Litteraturen skall beröra eleverna, de skall kunna identifiera sig, protestera och 

framförallt känna läslust. Att boken finns i klassuppsättning är ett plus vilket ger 

möjlighet för eleverna att följa med i texten man högläser. Utifrån dessa kriterier 

valde vi de föreslagna böckerna. 

 

Kandidat F har högläst: Imorgon när Kriget kom av John Marsden och Det är slut 

mellan Gud och mig av Katarina Mazetti för fordonsprogrammet. 

Kandidat B har högläst: Kyrkdjävulen av Mikael Niemi och Imorgon när Kriget kom av 

John Marsden för byggprogrammet.  
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Eleverna blev tilldelade dessa böcker av kandidaterna. Eleverna har inte fått läsa den 

bok de själva valt. Detta kan ha gjort att de såg på boken med negativa ögon. 

 

Försökspersoner 

Vår undersökning har baserats på elevgrupper i gymnasieskolan. Totalt handlar det 

om 55 elever, uppdelade på fyra stycken klasser (klass A-D).  

Bortfall 

I Fp var eleverna borta i omgångar på grund av mönstring. Dock var de inte borta 

mer än 2 lektionstillfällen vardera. 

I Bp har det fallit bort högläsningstillfällen på grund av en utbildningsmässa samt för 

förberedelser inför nationella provet i svenska. 
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Resultat 

Enkäter 

Vi har sammanställt enkäterna och procentmässigt redovisat detta i diagram. (se 

bilaga 4 a-d samt 5 a-d ). Utifrån dessa diagram kan utläsas bland annat elevernas 

litteraturval före och efter, samt deras läsfrekvens. 

 

I den inledande enkäten ville vi undersöka elevernas läsvanor på fritiden och i 

skolan. Dessutom ville vi veta deras inställning till och upplevelse av högläsning. Vi 

har valt att göra ett urval och redovisar några i nedanstående diagram (fråga tre och 

fyra). 

 

Resultat av enkät 1 

 

 
45% av alla elever i undersökningen läser då och då, 39% läser varje dag och det är 

totalt 6% som aldrig läser. 

 

 

 

HUR OFTA LÄSER DU PÅ DIN FRITID? ALLA PROGRAM 

1 GÅNG/DAG
39%

1 GÅNG/VECKA 
8%

1 GÅNG/MÅNAD 
2%

DÅ OCH DÅ 
45% 

ALDRIG 
6% 
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30 % läser serietidningar, 27 % läser dagstidningar och 21 % läser facktidskrifter av olika 

slag.  

 

I den avslutande enkäten ville vi utläsa tendenser kring förändringar av elevernas 

läsförståelse och läsupplevelser. Deras upplevelser vad gäller högläsningen av 

böcker, boksamtal och ändrade läsvanor finns dokumenterade i våra bilagor. Vi har 

valt att göra ett urval och redovisar några i nedanstående diagram (fråga åtta, nio 

och tio). 

 
VILKEN SORTS LITTERATUR FÖREDRAR DU? ALLA PROGRAM 

DAGSTIDNINGAR 
27%

FAKTABÖCKER 
8%

FANTASYBÖCKER 
5%

ROMANER/NOVELLER 
4%

DECKARE/THRILLERS 
5%

FACKTIDSKRIFTER 
21% 

SCIENCE FICTION 
0%

SERIETIDNINGAR 
30% 
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Resultat av enkät 2 
 

VILL NI FÖRÄNDRA NÅGOT AV DET VI GJORT? ALLA PROGRAM 

JA 
24%

NEJ 
76% 

  
76 % svarade nej, det var bra som det var. 24 % svarade ja.  

 
HAR DIN LÄSNING FÖRÄNDRATS UNDER PROJEKTETS GÅNG? ALLA PROGRAM 

LÄSER FLER BÖCKER ÄN  
TIDIGARE 

10% 

LÄSER OFÖRÄNDRAT  
ANTAL BÖCKER ÄN  

TIDIGARE 
47% 

LÄSER BÖCKER ISTÄLLET  
FÖR FACKTIDNINGAR 

0% 

LÄSER SAMMA  
FACKTIDNINGAR SOM  

TIDIGARE 
37% 

HAR EJ SVARAT 
6%

 
10 % av eleverna läser fler böcker än tidigare. 84 % läser oförändrat efter 

genomförandet av projektet. 
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LÄSER NI MER NU ÄN INNAN HÖGLÄSNINGSPROJEKTET? ALLA PROGRAM 

MINDRE
2%

OFÖRÄNDRA 86%

MER 
8% 

HAR EJ SVARAT 
4% 

 
8 % av eleverna tycker att de läser mer till följd av högläsningsprojektet. 86% läser 

oförändrat mycket. 63 % tycker att man skall använda sig av högläsning oftare, 33 % 

tycker inte att man skall använda sig oftare av högläsning.  

Sammanställning utifrån läsloggarna 

I morgon när kriget kom 

John Marsdens bok I morgon när kriget kom presenteras på baksidan med följande ord: 

Sju ungdomar ger sig ut för att leva vildmarksliv under några dagar. När de kommer 
tillbaka till civilisationen, till den gård där en av flickorna skall lämnas av, upptäcker de 
att huset är tomt, hundarna döda, elströmmen borta och telefonen har slutat fungera. I 
granngården är det likadant. Den lilla staden har invaderats av en fiendehär. Deras 
föräldrar, syskon, vänner hålls fångna av en främmande makt. Ungdomarna drar sig 
tillbaka till den undangömda dalgång de kallar Helvetet. De bildar en gerillagrupp för 
att göra motstånd mot ockupationsmakten. (Marsden, 1996, Baksidestext) 

Kommentarer och funderingar ur loggböckerna kring boken. 

Eleverna tycker att boken är en äventyrsbok därför att ungdomarna i boken är med 

om en krigssituation som presenteras på ett äventyrligt sätt. Tonåringarna i boken är 

i samma ålder som eleverna, detta gör det enklare att identifiera sig med dem. 

Spänningen i boken trappas upp mycket enbart på grund av det främmande och 

okända landskap och levnadssätt som beskrivs i boken. Att ungdomarna själva 

klarar den krissituation som de ställs inför gör boken ännu bättre. Ungdomarna i 
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boken är snälla mot hundar och mot djur över huvud taget. Detta 

uppmärksammades på ett positivt sätt hos våra elever.  Synen på själva 

krigssituationen varierar mycket. En del elever tycker att det är häftigt och fränt med 

krig och att det skjuts alldeles för lite. Andra förstår inte oviljan mot att använda 

vapen. Alla elever förstår dock att personerna i boken måste ta till vapen när de är 

hotade till livet. Flera elever har reagerat positivt i sina läsloggar över att det är en tjej 

som är ledare för gruppen. 

Ett exempel från en läslogg: 

☺ (Gillande)  L (Ogillande) ? (Frågetecken) ! (Mönster) 

Det är någon som 
byggt en bro. 

Det verkar jobbigt 
att ta sig ner till 
helvetet. 

Finns eremiten 
verkligen? 

Alla lider av 
ormskräck! 

När kriget började, 
händer det äntligen 
något. 

Obehagligt när 
flygplanen kom på 
natten 

Var finns 
föräldrarna? 

Krig! 

Ellie tuff ledare Gråter ofta  För känslig 

Kyrkdjävulen 

Mikael Niemis bok Kyrkdjävulen presenteras på baksidan med följande ord: 

 
Den fräste som ett kattdjur. Flög upp, högg mot min hand. Den var stor som en örn. 
Kraftfulla vingar som slog vilt. Den hoppade, klorna var utspärrade. Jag böjde mig. 
Behöll balansen, siktade. Och tryckte till. Rätt in i det röda, glänsande ögat. 
Matti bor i Pajala och går i sjuan. Hela hans liv förändras den dagen då en lärare visar 
klassen den gamla djävulsstatyetten i kyrkan. Matti och hans kompisar dras in i en rad 
skrämmande och övernaturliga händelser som de kan påverka på ett sätt de aldrig 
kunnat drömma om. (Niemi, 2001, Baksidestext) 
 

Kommentarer och funderingar ur loggböckerna kring boken. 

Eleverna tyckte att boken var ”seg” miljöbeskrivningarna var för utförliga för att 

behålla deras intresse. Namnen på byarna var svåra att uttala. Det finska i boken var 

främmande för flera av läsarna. Boken är på samma gång ”seg” och spännande bland 

annat genom den mystik som finns via de så kallade ”klumparna”. Titeln 

Kyrkdjävulen väcker tankar och funderingar hos eleverna på bland annat svartkonst, 

den känns främmande och annorlunda. Blodstämmaren var spännande och underlig 

och eleverna var förvånade över att någon kunde göra på detta sätt, stämma blod . 
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☺ (Gillande)  L (Ogillande) ? (Frågetecken) ! (Mönster) 

Matti säger emot 
Tobbe. 

Skolan. Klumpar rör på sig? Blodstämmaren 

Bråk med Tobbe. För detaljerad Varför Pajala när det 
inte är en verklig 
historia? 

Klumpen – 
djävulen i kyrkan! 

 

Det är slut mellan Gud och mig. 

Katarina Mazettis bok Det är slut mellan Gud och mig presenteras på baksidan med 

följande ord: 

 
Man kan fundera över vad som händer efter döden. Och om Gud verkligen finns. Man 
kan fundera över varför alla föräldrar jämt ska skiljas, varför det alltid är fel kille som 
gillar en, var alla finnar och kvisslor kommer ifrån…Man kan fundera mycket över 
livet. 
När Linnea blev kompis med Pia var det som att för första gången träffa en tvillingsjäl. 
Pia var någon att prata med – om allt. Om killar, om livet efter detta, om Markus 
fjuniga nacke, om politik – om killar igen. Varför skulle Pia gå och dö?(Mazetti, 2001, 
baksidestext) 

Kommentarer och funderingar ur loggböckerna kring boken. 

Eleverna tyckte att det var en ”skum” bok eftersom de inte kunde identifiera sig med 

huvudpersonerna i boken och handlingen inte gick fort nog framåt. Boken 

klassificerades som tjejbok av eleverna, i och med att det är två tjejer som är 

huvudpersoner. Det gjorde att eleverna inte kunde tycka om boken öppet inför sina 

klasskompisar. I läsloggarna framgår det dock att de flesta tyckte att boken var bra 

men annorlunda.  

  

☺ (Gillande)  L (Ogillande) ? (Frågetecken) ! (Mönster) 

Mormor Konstig 
 Pia dog får inte 
veta hur o när 

Varför pratar Linnea 
med väggen? 
 

Väggen 

Får veta hur tjejer 
tänker 

Papporna Hur dog Pia? 
 

Mormor 
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Diskussion 

Reliabilitet 

De metoder vi valde att använda, loggbok samt två stycken enkäter, anser vi har 

varit betydelsefulla och tillförlitliga. Dock har de möjligen gett knapphändig 

information. Loggböckerna gav eleverna möjlighet att tycka något om böckerna och 

samtidigt vara anonyma inför sina klasskamrater. Detta värdesattes stort. Enkäterna 

fungerade bra, de synliggjorde eleverna och deras attityder till läsning i allmänhet 

och till detta högläsningsprojekt i synnerhet. De gav svar på de frågor som vi hade 

för avsikt att undersöka. 

 

Validitet 

Vi har inte nyttjat diagnostiska test av eleverna i början och slutet av 

undersökningen. Detta kan anses vara en begränsning för undersökningen. 

Dock anser vi att enkäter, läsloggar samt elevernas reflektioner vägde tungt i 

sammanhanget då det var elevernas egna beskrivningar av det lästa som kom fram. 

Boksamtalet fungerade bra på slutet, men från början var det svårt därför att 

eleverna inte var tränade i Chambers modell. Djupintervjuer kan vara en mätmetod 

att använda sig av. 

Slutdiskussion 

Intentionen med vår undersökning var att genom högläsning av skönlitterära böcker 

för eleverna, öka förståelsen och väcka läslust. Elevernas reflektioner indikerade om 

språk- och läsförståelsen ökat eller förändrats på något sätt under 

högläsningsperioden.  

 

Ett uppenbart problem består i att eleverna måste ges mer tid att skolas in i en 

analysmodell. De nio veckor som vi hade på oss att göra dem förtrogna med denna 

analysmodell var alldeles för kort. Modellen skall fungera automatiskt, så att de får 

ett hjälpmedel som ger deras läsning nya dimensioner. Vi måste komma ihåg att i 
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dessa klasser finns det de som fortfarande läser böcker rent mekaniskt. Detta visade 

sig bland annat när de i sina loggböcker använde sig av Chambers modell (se 

metod). De svarade utifrån sina egna uppfattningar. Den mekaniske läsaren 

tillgodogör sig inte historien utan jobbar bara med att läsa texten. De hade inte nått 

den nivå där de kunde dra slutsatser utifrån personerna och handlingen i boken. 

Flera av eleverna kunde inte göra sig en bild av hur personerna i boken såg ut, trots 

att de beskrivits noggrant. Det är därför viktigt att eleverna tränas in i tankesätt och i 

boksamtal, som förhoppningsvis ger dem verktyg att uppleva sin läsning och 

innehållet i boken på ett positivt och utvecklande sätt. Tidigare forskning hade visat 

på att flertalet elever upplevde högläsningen som skön och avkopplande, detta 

överensstämmer inte till fullo då en handfull elever i undersökningen istället tyckte 

det var jobbigt och tröttsamt. Vår uppfattning kring detta är att lyssnaren/läsaren 

bör ha uppnått den nivå som Ulla Lundqvist benämner den automatiska läsaren. Vi 

har upplevt att kombinationen högläsning med efterföljande boksamtal samt 

loggbok är ett bra arbetssätt, eleven ges större möjlighet att delta aktivt. 

 

En tendens som vi sett i alla klasser, som utvecklingsarbetet genomfördes i, är att 

bokvalet har stor betydelse, större än förväntat. Chambers menar att tillgången och 

valet är viktigt, det är viktigt att välja rätt bok utifrån eleverna synvinkel. Vi går ett 

steg längre och tydliggör vikten av att eleverna själva är med och väljer bok utifrån 

sina egna normer och värderingar. Naturligtvis måste läraren ges chans att läsa 

boken och sätta sig in i handling samt genre. Det är samarbetet mellan lärare och 

elever som under processens gång utvecklar sig till flera givande boksamtal 

(bokanalyser). Dessa samtal ger inte bara träning i att läsa text utan ger eleverna 

dimensioner som de tidigare aldrig hade stött på. Boken utforskas tillsammans. Det 

kompisen ser/förstår när avsnittet är läst är inte samma sak som det jag själv har 

upplevt. Boksamtalet är därför viktigt, eftersom andras upplevelser kan innebära att 

det känns som om jag läser boken en gång till på ett positivt sätt. 
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Enkät 

Båda enkäterna togs emot med nyfikenhet och öppet sinne. Eleverna engagerade sig i 

frågorna och kände sig betydelsefulla över att ingå i en undersökning.  

Kommentarer runt omkring varför man inte läser: En elev gav förklaringen för att jag 

läser sakta, medan två stycken svarade att de inte orkar. De ser film istället. De som 

inte läser på fritiden menar antingen att de inte har tid för det eller också anges att de 

helt enkelt inte tycker om att läsa. ”Finner inget nöje i att läsa.”  

 

Problem uppstår ofta på grund av att eleverna helt enkelt inte orkar läsa. Detta kan 

bero på flera olika saker; ovana att läsa gör att ögat inte orkar följa med någon längre 

stund, dyslexi är en annan men även ovanan att läsa böcker tröttar ögat. Ett av 

problemen som vi stött på är att eleverna helt enkelt inte är vana att läsa böcker. Det 

verkar som om det är böcker i sig som är problemet. Flera av eleverna går inte till 

biblioteket för att låna böcker. Då kan de inte få hjälp av bibliotekarien. 

Bibliotekarien kan presentera och visa böcker i klassrummet, ha bokprat runt några 

böcker samt även använda sig av en boksnurra som står till elevernas förfogande.  

 

Undersökningen visar att Hälge och Kalle Anka är en av favoriterna när det gäller 

serietidningar. Dagstidningar som omnämns är NSD och Norrbottens Kuriren. 

Facktidskrifter där är det bland annat tidningen Wheels Magazine, Bilsport och olika 

skotertidningar som dominerar. Böcker som Mikael Niemi Populärmusik från Vittula, 

Jan Guillou Ondskan, J.R.R. Tolkien Sagan om ringen nämns flera gången när de talar 

om sin favoritlitteratur.  

 

Loggbok och boksamtal 

Från början var det svårt för eleverna att inse vikten med loggböckerna. Det är av 

stor vikt att lägga ner tid på att presentera modellen gällande boksamtal och 

loggbok. Eleverna måste verkligen förstå hur de skall använda sig av denna modell 

för att det skall kännas naturligt. Deras svar innebär att vi får en inblick i hur de 

tänker. De elever som inte tar detta på ett seriöst sätt lägger då krokben för sig själva 
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och de stagnerar. Är inte eleverna öppna för nya tankar och andras sätt att se på 

litteraturen kan de inte gå vidare eller utvecklas i sin egen läsning. Dialogen mellan 

oss och eleverna är viktig för att visa dem att deras tankar och funderingar räknas. 

Just denna relation drev projektet framåt mot boksamtalen. Eleverna var trevande 

från början för att sedan sakta men säkert växta in i modellen.  

Det var för kort tid med nio veckor för att se ett bra resultat, vi hann dock en bra bit 

på väg. Eleverna uppskattade boksamtalen eftersom det sades saker som de inte 

hade förstått och/eller funderat över. Genom boksamtalen förstod eleverna att alla 

undrade över olika saker, man var inte ensam om att undra.  

Vi upplevde att eleverna var mycket nöjda med boksamtalen. Eleverna har en 

inbyggd rädsla inför analys av litteratur. De tyckte att boksamtal var ett naturligt 

inslag efter det lästa avsnittet. Eleverna tyckte att det gav mycket att få prata runt 

boken. 

 

I loggböckerna såg vi att elevernas läsförståelse när det gäller I morgon när kriget kom 

var dålig. De mekaniska läsarna hade stora problem med alla krångliga namn som 

exempelvis Wirrawee eller Holloway och så vidare. Alla elever tyckte att det tog för 

lång tid innan det började hända saker, oavsett vilken sorts läsare de var. De visade i 

sina böcker att de uppskattade den empati som personerna i boken hade för 

varandra, för djuren och för de anhöriga på utställningsområdet.  

 

De kunde tänka sig att läsa boken färdigt och var nyfikna på slutet. Boken berörde 

dem och väckte deras nyfikenhet. Eleverna hade problem med att identifiera sig eller 

förstå den krigssituation som rådde. De har ingen egen erfarenhet från krig eller den 

situation ungdomarna i boken befann sig i. 

 

I loggböckerna såg kandidat B att elevernas läsförståelse när det gäller Kyrkdjävulen 

var tillfredställande. 

Eleverna hade klara problem med att följa med i de dubbla handlingarna i boken. De 

klarade inte av en historia i historien. Författarens val att använda sig av orten Pajala 

innebar att eleverna hade problem med att se boken som en påhittad berättelse. Alla 
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elever tyckte att det var positivt med Matti som var en utsatt person på grund av att 

de kunde identifiera sig med honom. Att den lilla personen står upp och tar revansch 

var en annan situation som uppskattades. Genomgående hade eleverna problem 

med de finska uttryck som finns i boken, och även de religiösa inslag som 

förekommer väckte deras förundran. Övernaturliga inslag som att stämma blod 

förorsakade frågetecken kring om detta verkligen kan hända. 

I loggböckerna såg kandidat F att elevernas läsförståelse när det gäller Det är slut 

mellan Gud och mig var tillfredställande. Budskapet i boken ifrågasattes ”måste det 

vara så krångligt när det bara är tjejer” kommenterade en av eleverna. De flesta av 

elever var irriterade över att författaren hade valt att tala om att Pia dog i början av 

boken men inte avslöjade hur/varför. Samtalsformen i boken upplevdes främmande 

ibland vilket de skyllde på att det var en tjejbok. 

Det som sades under boksamtalen stämde inte alltid överens med vad de tidigare 

hade skrivit i sina loggböcker. De manliga karaktärerna i boken upplevdes som 

onödigt svekfulla och udda. Det som väckte deras nyfikenhet runt boken var sättet 

hur tjejerna tänkte. Det förvånade dem eftersom de kunde dra paralleller utifrån sitt 

eget sätt att tänka. Tankarna runt Pias död var varför man tar livet av sig själv över 

huvud taget. Vems är felet? 

 

Vi ser genomgående för alla tre böckerna att sådant som eleverna inte har förstått 

tyckte de inte om. Det som eleverna förstått gillade de helt enligt den 

litteraturpedagogiska modell som vi använt oss av. 

Positivt att notera är elevernas önskan om att få tillfälle att läsa ut boken. 

De ville framförallt förändra urvalet av böcker. De ville själva vara med och välja ut 

vilka böcker som skulle läsas. 

 

Fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att använda sig av en novell när man 

implementerar modellen i den klass som forskningen skall utföras i. Låt eleverna 

vara med i valet av litteratur så långt som det är möjligt. Avsätt ordentligt med tid 

till förklaringar och genomförande samt även avslutning och bearbetning. Ett 
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område att gå vidare i är om könstillhörighet eller socialgruppstillhörighet har något 

med läslust eller läsförståelse att göra. 



 28 

Litteratur 

Litteratur 

 
Björk, M & Liberg, C (1996) Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egenhand.  

 Stockholm: Natur & Kultur ISBN: 91-27-72268-6 

Brodow, B (1996). Perspektiv på svenska. Del II Momenten. Solna: Ekelunds förlag AB  

 ISBN: 91-7724-734-5 

Chamber, A (2001) Böcker inom oss: om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren  

 ISBN: 91-29-64542-5 

Chamber, A (1995) Böcker omkring oss: om läsmiljö. Stockholm: Norstedts förlag AB  

 ISBN: 91-1-957331-6 

Harkort-Berge, P & Nilarp, C (2001) Överlevnadshandbok för nya lärare. Växjö: Gothia  

 ISBN: 91-7205-313-5 

Holme, I.M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa  

 metoder. Lund: Studentlitteratur AB ISBN: 91-44-00211-4 

Lundqvist, U. (1995). Läsa tolka förstå: litteraturpedagogiskamodeller. Stockholm:  

 Almqvist & Wiksell ISBN: 91-21-14199-1 

Marsden, J (1999). Imorgon när kriget kom. Stockholm: Bonnier Carlsen  

 ISBN: 91-638-3737-4 

Mazetti  K, (2001). Det är slut mellan Gud och mig. Stockholm: Alfabeta bokförlag AB  

 ISBN: 91-501-0039-4 

Molloy, G (1996). Reflekterande läsning och skrivning: årskurs 7-9. Lund:  

 Studentlitteratur AB ISBN: 91-44-61861-1 

Niemi, M (1994) Kyrkdjävulen. Stockholm: Alfabeta bokförlag AB ISBN: 91-7712-419-7 

World wide web 

Utbildningsdepartementet (2003) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 
http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/index.shtml 2003-05-03 



Bilaga 1 a 

 

Enkät nr 1 
 

1) Ålder_____ år. 

2) Kön? q Man  q Kvinna 

3) Födelseort___________________ 

4) Vilken sorts litteratur föredrar du?  

q Dagstidningar q Deckare/Thrillers   

q Faktaböcker  q Facktidskrifter    

q Fantasyböcker q Science Fiction    

q Romaner/noveller q Serietidningar 

Annat, vad?________________________________ 

5) Hur ofta läser du på din fritid?  q en gång/dag

q en gång/vecka q en gång/månad  

q då och då  q aldrig 

6) Om du inte läser, varför?_____________________ 

__________________________________________ 

7) Vad heter din favoritbok/litteratur?__________________ 

_____________________________________________ 

8) Vilken typ av litteratur har du läst i skolan?  

q Dagstidningar q Deckare/Thrillers   

q Faktaböcker  q Facktidskrifter    

q Fantasyböcker q Science Fiction    

q Romaner/noveller q Serietidningar 

Annat, vad?________________________________  

9) Har du tidigare lyssnat till högläsning av böcker?  

q Ja q Nej 

10) Hur upplever du högläsning?____________________ 

______________________________________________ 
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Enkät nr 2  
 

Läs frågorna noggrant och besvara dem.  
En del frågor besvaras med ett svar andra med flera svarsalternativ. 
 

1) Hur har du upplevt högläsningen? 
a) Tråkigt  q 
b) Inte så tokigt  q 
c) Spelar ingen roll q 
d) Bra  q 
e ) Mycket bra  q 
 

2) Vad var bra med högläsningen? 
a) Det har blivit lättare att läsa q 
b) Den har ökat läslusten  q 
c) Jag kan bara lyssna  q 
 

3) Vad är mindre bra med högläsningen? 
a) Man blir trött  q 
b) Man får inte läsa färdigt q 
c) Jag får inte läsa själv q 
d) Svårt att koncentrera sig q 
 

4) Har boksamtalen förändrat/påverkat ditt intresse för böcker? 
a) Mitt sätt att se på böcker har förändrats  q 
b) Tycker att man tjatar ut boken  q 
c) Man måste inte analysera allt  q 
d) Har ökat mitt intresse för böcker  q 
 

5) Har högläsningen gjort att ditt språk förbättrats? 
a) Inte märkt någon skillnad   q 
b) Har blivit något bättre   q 
c) Har blivit mycket bättre   q 
d) Kan ej svara på detta tiden har varit för knapp q 
 

 
6) Vill du ha mer högläsning? 

a) Ja   q 
b) Nej  q 
 
om ja varför?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
om nej varför? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
7) Skall man använda sig av högläsning oftare? 

a) Ja  q 
b) Nej q 
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om ja varför?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
om nej varför?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

8)  Läser ni mer nu än innan högläsningsprojektet? 
a) Mindre  q 
b) Oförändrat  q 
c) Mer  q 
 

9) Har din läsning förändrats under läsprojektets gång? 
a) Läser mer böcker än tidigare  q 
b) Läser oförändrat med böcker  q 
c) Läser böcker istället för facktidningar  q 
d) Läser samma facktidningar som tidigare  q 
 

10) Vill ni förändra något av det vi gjort? 
a) Ja  q 
b) Nej q 
 
om ja varför  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
om nej varför  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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Hej! 
 
Jag heter Monika Hjelm och läser till gymnasielärare vid Luleå tekniska universitet. 
 
Under vecka 4-14 kommer jag att genomföra min slutpraktik i ert barns klass. 
 
I samband med praktiken genomför jag mitt examensarbete i ämnet svenska rörande 
högläsning med eleverna i Fp1b och Fp2b. När jag genomför detta examensarbete 
kommer en enkätundersökning att genomföras i början och slutet av praktiken. Detta 
för att ta reda på elevernas inställning till litteratur, läsning samt deras 
läsupplevelse/förståelse. 
Har ni funderingar kring examensarbetet hör gärna av Er till mig. 
 
Monika Hjelm 
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Hej! 
 
Jag heter Jenny Persunger och läser till gymnasielärare vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Under vecka 4-14 kommer jag att genomföra min slutpraktik i ert barns klass. 
 
I samband med praktiken genomför jag mitt examensarbete i ämnet svenska rörande 
högläsning med eleverna i Bp2 och Bp3. När jag genomför detta examensarbete 
kommer en enkätundersökning att genomföras i början och slutet av praktiken. Detta 
för att ta reda på elevernas inställning till litteratur, läsning samt deras 
läsupplevelse/förståelse. 
Har ni funderingar kring examensarbetet hör gärna av Er till mig. 
 
Jenny Persunger 
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" Skriv i din läslogg svaren på frågorna. 

Motivera dina svar. 
 
 

1. Vad tyckte du särskilt mycket om? 

2. Var det något du tyckte att det skulle ha funnits mer av? 

 

3. Var det några ställen som var tråkiga? 

 

4. Var det någonting du tyckte var konstigt? 

5. Fanns det någonting i den här boken som du aldrig läst 

eller sett i en bok förut? 

6. Var det någonting som du blev riktigt förvånad över? 

7. Var det något som inte var konsekvent (logiskt) i 

berättelsen? 

 

8. Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

 

9. Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du 

lyssnade? 

Vilka detaljer - vilka ställen – gjorde det lättast för dig att 

se det? 
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Enkätsvar nr 1 klass A 
 

1) Ålder 17år 8 st; 18 år 2 st;Kön? Man 10st; 0st Kvinna 

2) Födelseort; Boden 7 st; Brännberg 1 st; Söderköping 1 st ; Sörbyn 

1 st 

3) Vilken sorts litteratur föredrar du?  

5 st Dagstidningar 0 st Deckare/Thrillers   

2 st Faktaböcker  0 st Facktidskrifter   

1 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   

1 st Romaner/noveller    5 st Serietidningar 

Annat, vad? Skotertidningar 

4) Hur ofta läser du på din fritid?  7 st en gång/dag

 0 st en gång/vecka 1 st en gång/månad 0 st då och då

 2 st aldrig 

5) Om du inte läser, varför? För att jag läser sakta; orkar inte  

6) Vad heter din favoritbok/litteratur? NSD 3 st;  

Ondskan 2 st ; Tolkien: Sagan om ringen; hmmm; H; Nostalgick;, 

Gömda; 

7) Vilken typ av litteratur har du läst i skolan?  

2 st Dagstidningar 2 st Deckare/Thrillers   

3 st Faktaböcker  2 st Facktidskrifter   

1 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   1 st 

Romaner/noveller 1 st Serietidningar 

Annat, vad?- 

8) Har du tidigare lyssnat till högläsning av böcker innan du började 

på gymnasiet? 

10 st Ja 0 st Nej 

9) Hur upplevde du det? Bra 5 st; För det är ganska lugnt; Bra/dåligt 

beror på humör; -; Bara bra; Ja jag vet inte lite långdraget 

kanske; Skönt avkopplande. 
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Enkätsvar nr 1 klass B 
 

1) Ålder: 18 år 5st; 19 år 2 st; Kön? Man 7st; 0 st Kvinna 

2) Födelseort; Boden 4 st; Brännberg 2 st; Älvsbyn 1 st 

3) Vilken sorts litteratur föredrar du?  

4 st Dagstidningar 0 st Deckare/Thrillers   

1 st Faktaböcker  0 st Facktidskrifter   

1 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   

2 st Romaner/noveller    6 st Serietidningar 

Annat, vad? – 

4) Hur ofta läser du på din fritid?  2 st en gång/dag

 0 st en gång/vecka 0 st en gång/månad 5 st då och då

 0 st aldrig 

5) Vad heter din favoritbok/litteratur? Ondskan; Sagan om ringen; 

Kalle Anka ; Med hatet som drivkraft; Bertserien; Hälge, - 

6) Vilken typ av litteratur har du läst i skolan?  
3 st Dagstidningar 0 st Deckare/Thrillers   
4 st Faktaböcker  0 st Facktidskrifter   
0 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   5 st 
Romaner/noveller 0 st Serietidningar 
Annat, vad?- 

 
7) Har du tidigare lyssnat till högläsning av böcker innan du började 

på gymnasiet? 

7 st Ja 0 st Nej 

8) Hur upplevde du det? Stimulerande; Skönt å slippa läsa själv; Bra 

5 st  

9) Hur upplevde du det? Bra 5 st; För det är ganska lugnt; Bra/dåligt 

beror på humör; -; Bara bra; Ja jag vet inte lite långdraget 

kanske; Skönt avkopplande. 
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Enkätsvar nr 1 klass C 
 

1) Ålder: 16 år 10 st; 17 år 4 st; 18 år 1 st; Kön? 15 st Man; 

0 st Kvinna 

2) Födelseort; Boden 15 st 

3) Vilken sorts litteratur föredrar du?  

8 st Dagstidningar  2 st Deckare/Thrillers   

3 st Faktaböcker  9 st Facktidskrifter   

2 st Fantasyböcker 1 st Science Fiction   

0 st Romaner/noveller 10 st Serietidningar 

Annat, vad? – 

4) Hur ofta läser du på din fritid?  4 st en gång/dag

 1 st en gång/vecka 0 st en gång/månad 9 st då och då

 1 st aldrig 

5) Om du inte läser, varför?  

Orkar inte tråkigt ser film istället. 

6) Vad heter din favoritbok/litteratur?  

Snowraider 3 st; Bilsport; Sagan om ringen; Snowmobile 3 st; 

Vetenskapens värld; Aftonbladet; Kalle Anka; Åsa Nisse; 91:an; 

Dagstidningar 3 st; Wheels; Herman Hedning 4 st, Knasen; Hälge 

7) Vilken typ av litteratur har du läst i skolan?  

2 st Dagstidningar 6 st Deckare/Thrillers   

10 st Faktaböcker  2 st Facktidskrifter   

3 st Fantasyböcker 2 st Science Fiction   

1 st Romaner/noveller 2 st Serietidningar 

Annat, vad? –  

8) Har du tidigare lyssnat till högläsning av böcker innan du började på 

gymnasiet? 

15 st Ja 0 st Nej 

9) Hur upplevde du det?  

Härligt möjligt att ta det lugnt och bara lyssna 2 st; Långtråkigt; Sömnigt; 

Bra 3 st; Lärorikt; Trist; Avslappnande; Sådär; Tråkigt om boken är 

tråkig, är boken bra är det kul 3 st 
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Enkätsvar nr 1 klass D 
 

1) Ålder: 17 år 15 st; 18 år 2 st; Kön? 17 st Man; 

0 st Kvinna 

2) Födelseort; Boden 2 st; Gällivare 1 st; Luleå 8 st; Kainnulasjärvi 1 st; 

Kuttainen 1 st; 

3) Vilken sorts litteratur föredrar du?  

9 st Dagstidningar  3 st Deckare/Thrillers   

2 st Faktaböcker  11 st Facktidskrifter   

1 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   

1 st Romaner/noveller 8 st Serietidningar 

Annat, vad? - 

4) Hur ofta läser du på din fritid?  6 st en gång/dag

 3 st en gång/vecka 0 st en gång/månad 8 st då och då

 0 st aldrig 

5) Om du inte läser, varför? Finner inget nöje i att läsa; Har inte tid. 

6) Vad heter din favoritbok/litteratur? Populärmusik från Vittula 4 st; Har 

ingen; Wheels Magazine 2 st; Skotertidningar 2 st; Dagstidningar; 

Trailers; Bilsport 4 st; Show mobiles; Hälge;91:an; Kalle Anka 3 st; 

Bamse; Trilogin: Sagan om Elenien; Ondskan 

7) Vilken typ av litteratur har du läst i skolan?  

11 st Dagstidningar 7 st Deckare/Thrillers   

12 st Faktaböcker  7 st Facktidskrifter   

1 st Fantasyböcker 0 st Science Fiction   

10 st Romaner/noveller 3 st Serietidningar 

Annat, vad? 2 st körkortsteorin 

8)  Har du tidigare lyssnat till högläsning av böcker innan du började på 

gymnasiet? 

17 st Ja 0 st Nej 

9) Hur upplevde du det? Man slipper läsa själv 3 st; Nödvändigt ont ej rofyllt; 

Trevligt och mycket avslappnande 6 st; Bra 4 st; Tråkigt; Roligt; Sövande  
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Enkätsvar nr 2 klass A 
 

Läs frågorna noggrant och besvara dem. 
En del frågor besvaras med ett svar andra med flera svarsalternativ. 
 

1) Hur har du upplevt högläsningen? 
a) Tråkigt   2 st 
b) Inte så tokigt   2 st 
c) Spelar ingen roll   0 st 
d) Bra   5 st 
e ) Mycket bra   1 st 
 

2) Vad var bra med högläsningen? 
a) Det har blivit lättare att läsa   2 st 
b) Den har ökat läslusten   2 st 
c) Jag kan bara lyssna   5 st (En har ej lämnat svar) 
 

3) Vad är mindre bra med högläsningen? 
a) Man blir trött   8 st 
b) Man får inte läsa färdigt   0 st 
c) Jag får inte läsa själv   1 st 
d) Svårt att koncentrera sig   2 st 
 

4) Har boksamtalen förändrat/påverkat ditt intresse för böcker? 
a) Mitt sätt att se på böcker har förändrats   0 st 
b) Tycker att man tjatar ut boken   2 st 
c) Man måste inte analysera allt   6 st 
d) Har ökat mitt intresse för böcker   0 st    (Två har ej lämnat svar) 
 

5) Har högläsningen gjort att ditt språk förbättrats? 
a) Inte märkt någon skillnad   8 st 
b) Har blivit något bättre   0 st 
c) Har blivit mycket bättre   0 st 
d) Kan ej svara på detta tiden har varit för knapp   2 st 
 

6) Vill du ha mer högläsning? 
a) Ja   6 st 
b) Nej   4 st 
 
om ja varför?  
Det är lugnande att läsa högläsning; För att man slipper att läsa själv; Det 
blir spännande om någon annan läser; För att det är avslappnande; Det är 
skönt att lyssna ibland ☺; Skönt avkopplande 
 
om nej varför? 
Jag vill hellre ha självständigläsning för det är lättare att få inlevelse; man 
blir trött; Tycker att det är trist; Hatar böcker 
 

7) Skall man använda sig av högläsning oftare? 
a) Ja   5 st 
b) Nej   5 st 
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om ja varför?  
Böckerna blir mer detaljerade på något sätt; För att det är det enda 
sättet för mig eftersom jag inte läser böcker; För att man kan vila ut 
medans boken läses; Bra för koncentration och för att lära sig lyssna och 
förstå när någon annan pratar; För då blir undervisningen roligare 
 
om nej varför?  
Hatar böcker; Jag vill heller ha självständigläsning för det är lättare att få 
inlevelse; För att man blir trött och man hänger med bättre om man läser 
själv; Man lär sig mer om man läser själv; Det kan bli jobbigt 
 

8)  Läser ni mer nu än innan högläsningsprojektet? 
a) Mindre   0 st 
b) Oförändrat   9 st 
c) Mer   1 st 
 

9) Har din läsning förändrats under läsprojektets gång? 
a) Läser mer böcker än tidigare   0 st 
b) Läser oförändrat med böcker   8 st 
c) Läser böcker istället för facktidningar   0 st 
d) Läser samma facktidningar som tidigare   2 st 
 

10) Vill ni förändra något av det vi gjort? 
a) Ja   2 st 
b) Nej   8 st 
 
om ja varför  
Mindre högläsning; Välja en bättre bok 
 
om nej varför  
Det är kul med högläsning bara det inte blir för mycket; Det är bra som 
det är; Tycker det är bra som det är kanske lite mer självständig läsning; 
Tycker allt varit bra. Vi fick turen att få en bra bok att lyssna till; Det har 
varit bra som det har varit; Det har bara varit bra; Det är bra som det är 
☺ ; (Tre har ej lämnat kommentar) 
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Enkätsvar nr 2 klass B 
 

Läs frågorna noggrant och besvara dem. 
En del frågor besvaras med ett svar andra med flera svarsalternativ. 
 

1) Hur har du upplevt högläsningen? 
a) Tråkigt   0 st 
b) Inte så tokigt   0 st 
c) Spelar ingen roll   0 st 
d) Bra   2 st 
e ) Mycket bra   4 st 
 

2) Vad var bra med högläsningen? 
a) Det har blivit lättare att läsa   0 st 
b) Den har ökat läslusten   3 st 
c) Jag kan bara lyssna   4 st 
 

3) Vad är mindre bra med högläsningen? 
a) Man blir trött   0 st 
b) Man får inte läsa färdigt   6 st 
c) Jag får inte läsa själv   0 st 
d) Svårt att koncentrera sig   0 st 
 

4) Har boksamtalen förändrat/påverkat ditt intresse för böcker? 
a) Mitt sätt att se på böcker har förändrats   0 st 
b) Tycker att man tjatar ut boken   0 st 
c) Man måste inte analysera allt   5 st 
d) Har ökat mitt intresse för böcker   1 st 
 

5) Har högläsningen gjort att ditt språk förbättrats? 
a) Inte märkt någon skillnad   3 st 
b) Har blivit något bättre   1 st 
c) Har blivit mycket bättre   0 st 
d) Kan ej svara på detta tiden har varit för knapp   2 st 
 

6) Vill du ha mer högläsning? 
a) Ja   6 st 
b) Nej   0 st 
 
om ja varför?  
Skönt att slappna av och bara koncentrera sig på boken; Det är skönt; 
Det är skönt att slippa läsa själv; Det är bra för det är skönt att bara 
behöva lyssna; orka läsa själv?; Chill 
 
om nej varför? 
- 

7) Skall man använda sig av högläsning oftare? 
a) Ja   6 st 
b) Nej   0 st 
 
om ja varför?  
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Lättare att analysera; Det är skönt; Det är avslappnande; Eleverna tycker 
att det är enklare med högläsning och tråkigt med vanlig läsning; För då 
slipper man läsa själv; man kan sova under tiden 
 
om nej varför?  
- 
 

8)  Läser ni mer nu än innan högläsningsprojektet? 
a) Mindre   0 st 
b) Oförändrat   5 st 
c) Mer   1 st 
 

9) Har din läsning förändrats under läsprojektets gång? 
a) Läser mer böcker än tidigare   2 st           (En har ej lämnat svar) 
b) Läser oförändrat med böcker   2 st 
c) Läser böcker istället för facktidningar   0 st  
d) Läser samma facktidningar som tidigare   1 st    
     . 
 

10) Vill ni förändra något av det vi gjort? 
a) Ja   0 st 
b) Nej   6 st 
 
om ja varför  
- 
om nej varför  
Du har varit så bra!; Nej fan det var lugnt!; Däjtöj!!!; Allt har varit bra; 
Det har varit bra som det har varit; Allt är bra ☺  
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Enkätsvar nr 2 klass C 
 

Läs frågorna noggrant och besvara dem. 
En del frågor besvaras med ett svar andra med flera svarsalternativ. 
 

1) Hur har du upplevt högläsningen? 
a) Tråkigt   1 st 
b) Inte så tokigt   2 st 
c) Spelar ingen roll   3 st 
d) Bra   7 st 
e ) Mycket bra   1 st 
 

2) Vad var bra med högläsningen? 
a) Det har blivit lättare att läsa   2 st 
b) Den har ökat läslusten   3 st 
c) Jag kan bara lyssna   9 st 
 

3) Vad är mindre bra med högläsningen? 
a) Man blir trött   10 st 
b) Man får inte läsa färdigt   3 st 
c) Jag får inte läsa själv   0 st 
d) Svårt att koncentrera sig   2 st 
 

4) Har boksamtalen förändrat/påverkat ditt intresse för böcker? 
a) Mitt sätt att se på böcker har förändrats   5 st 
b) Tycker att man tjatar ut boken   3 st 
c) Man måste inte analysera allt   5 st 
d) Har ökat mitt intresse för böcker   1 st 
 

5) Har högläsningen gjort att ditt språk förbättrats? 
a) Inte märkt någon skillnad   13 st 
b) Har blivit något bättre   1 st 
c) Har blivit mycket bättre   0 st 
d) Kan ej svara på detta tiden har varit för knapp   0 st 
 

6) Vill du ha mer högläsning? 
a) Ja   3 st 
b) Nej   8 st 
 
om ja varför?  
Det beror på bokval 3 st; Det är bra att träna att förstå när någon annan 
läser 2 st; Vet ej 
 
om nej varför? 
Det är tråkigt man blir trött 6 st; Vet ej; Det räcker med det vi gör 3 st 
 

7) Skall man använda sig av högläsning oftare? 
a) Ja   7 st 
b) Nej   5 st 
 
om ja varför?  
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Vet ej 2 st; Det är bra att lära sig lyssna 6 st; skönt; självklart om man 
går på låg- och mellanstadiet 
 
om nej varför?  
Vet ej 3 st; Det är bra att läsa själv; Det tar bara tid; Det räcker som det 
är; Det är svårare att fatta 
 

8)  Läser ni mer nu än innan högläsningsprojektet? 
a) Mindre   0 st 
b) Oförändrat   12 st 
c) Mer   2 st 
 

9) Har din läsning förändrats under läsprojektets gång? 
a) Läser mer böcker än tidigare   3 st 
b) Läser oförändrat med böcker   3 st 
c) Läser böcker istället för facktidningar   0 st 
d) Läser samma facktidningar som tidigare   8 st 
 

10) Vill ni förändra något av det vi gjort? 
a) Ja   3 st 
b) Nej   11 st 
 
om ja varför  
Sluta med det; Bättre böcker; Låt de som lyssnar välja bok; Ett par 
stänkare hade inte suttit helt fel 
 
om nej varför  
Tack det var bra så! 3 st; För jag inte vill; Inga kommentarer 3 st; Det är 
jättebra 4 st 
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Enkätsvar nr 2 klass D 
 

Läs frågorna noggrant och besvara dem. 
En del frågor besvaras med ett svar andra med flera svarsalternativ. 
 

1) Hur har du upplevt högläsningen? 
a) Tråkigt   2 st 
b) Inte så tokigt   5 st 
c) Spelar ingen roll   4 st 
d) Bra   6 st 
e ) Mycket bra   2 st 
 

2) Vad var bra med högläsningen? 
a) Det har blivit lättare att läsa   7 st 
b) Den har ökat läslusten   2 st 
c) Jag kan bara lyssna   10 st 
 

3) Vad är mindre bra med högläsningen? 
a) Man blir trött   16 st 
b) Man får inte läsa färdigt   2 st 
c) Jag får inte läsa själv   1 st 
d) Svårt att koncentrera sig   2 st 
 

4) Har boksamtalen förändrat/påverkat ditt intresse för böcker? 
a) Mitt sätt att se på böcker har förändrats   1 st 
b) Tycker att man tjatar ut boken   5 st 
c) Man måste inte analysera allt   10 st 
d) Har ökat mitt intresse för böcker   2 st 
 

5) Har högläsningen gjort att ditt språk förbättrats? 
a) Inte märkt någon skillnad   16 st 
b) Har blivit något bättre   1 st 
c) Har blivit mycket bättre   0 st 
d) Kan ej svara på detta tiden har varit för knapp   2 st 
 

6) Vill du ha mer högläsning? 
a) Ja   13 st 
b) Nej   5 st   (En har ej lämnat svar) 
 
om ja varför?  
Då slipper man läsa själv 2 st; Det är roligare, lättare att minns mer; Det 
är lättare; Det är roligt att lyssna; Bra och nyttigt; Lätt att slappna av; 
Slipper man göra annat; Det är bra; Det är bra och slött; Bra slut på 
dagen att sitta och lyssna och inte behöva läsa själv, men då ska man 
helst läsa något som klassen tycker är intressant; Det är bra, man lyssnar 
och följer med i texten så blir det som att läsa och lyssna. Innehållet 
måste vara intressant 
 
om nej varför? 
Det är så jobbigt att skriva om det sen; För att man läser aldrig ut en bok 
på en lektion; Man blir så jävla trött; Tråkigt; Tycker man förstår mer om 
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man får läsa själv 
 

7) Skall man använda sig av högläsning oftare? 
a) Ja   13 st 
b) Nej   6 st 
 
om ja varför?  
vet ej; Eleverna kommer till ro; förståelsen är oftast bättre; Nyttigt för 
hjärnan; Det är lättare; Så man får använda både öron och ögon; Det blir 
bättre stämning, roligare; Vissa gånger kan det vara bättre. Det kan vara 
bra i de lägre årskurserna på grundskolan. På gymnasiet blir man lätt less 
på skönlitt., när man läser mycket fakta litt. 
 
om nej varför?  
För att man blir trött; Tråkigt; Tycker att man förstår bättre om man 
läser själv; Behövs inte; Långtråkigt; Vet ej 
 

8)  Läser ni mer nu än innan högläsningsprojektet? 
a) Mindre   1 st 
b) Oförändrat   16 st 
c) Mer   0 st                  (Två har ej lämnat svar) 
 

9) Har din läsning förändrats under läsprojektets gång? 
a) Läser mer böcker än tidigare   0 st         (Två har ej lämnat svar) 
b) Läser oförändrat med böcker   10 st 
c) Läser böcker istället för facktidningar   0 st 
d) Läser samma facktidningar som tidigare   7 st    
 

10) Vill ni förändra något av det vi gjort? 
a) Ja   7 st 
b) Nej   12 st 
 
om ja varför  
Vet ej 3 st; Lite mer spännande böcker; Läs ut en bok fort om ni ska läsa 
en 
 
om nej varför  
Det är bra som det är 4 st; Inga förändringar 4 st; Det har varit bra; Det 
fungerade bra; Tycker inte det behövs 
 
 




