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Förord 
Ett stort tack vill vi rikta till de elever som medverkade i genomförandet av vårt 
utvecklingsarbete. Vi vill även tacka vår praktikhandledare Eva-Britt Breimer samt vår 
vetenskapliga handledare Ann-Britt Palo för dessa bådas engagemang och delaktighet vilket 
lett fram till detta arbete. 
 
 
Luleå den 23 maj 2003 
 
Sofia Aspling och Anneli Wennberg 
 



 

 

 
Abstrakt 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att genom att varva högläsning i helklass med 
individuell, tyst läsning, motivera och uppmuntra elever i gymnasieskolan till att känna lust 
inför att tillgodose sig skönlitteratur. Utvecklingsarbetet utfördes i en etta i en gymnasieskola 
i Luleå kommun. Klassen bestod av enbart kvinnliga elever. De mätmetoder som användes 
var enkäter, boksamtal, observationer samt utvärdering. Resultatet visar att majoriteten av 
eleverna anser att högläsning som metod bör vara ett stående inslag i undervisningen. Flertalet 
av eleverna var även positivt inställda till boksamtal som metod. Majoriteten var överens om 
att val av litteratur, tidsintervall samt vem som läser är viktiga faktorer som inverkar på hur 
högläsningen mottas. 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 
Vi avsåg att i vårt utvecklingsarbete genomföra ett läsprojekt där högläsningen skulle stå i 
fokus. Projektet kom att genomföras i en etta i gymnasieskolan i Luleå kommun. Eleverna 
kom att, förutom att lyssna till vår högläsning, läsa tyst själva. Eleverna examinerades 
fortlöpande under projektets gång genom boksamtal. 
 
Anledningen till valet av högläsning som en del i svenskundervisningen är att denna, kanske 
på grund av tidsbrist, är förhållandevis sällsynt i gymnasieskolan idag. Under våra två första 
praktikperioder på vardera fyra veckor fann vi att elevernas inställning till skönlitteratur, i stor 
utsträckning, verkade negativ. I vissa fall på grund av att eleverna är läsovilliga och/eller 
lässvaga. Genom högläsning torde även dessa få en chans att ta till sig litteraturen. 
 
I dag konkurrerar läsning av skönlitteratur med övriga kulturyttringar såsom till exempel TV, 
video, Internet, radio, film med mera. I de flesta fall är det, sorgligt nog, skönlitteraturen som 
får stå tillbaka. Vi anser att det även är av största vikt att svenskläraren påpekar och klargör 
att benämningar såsom god respektive dålig litteratur inte kommer att omnämnas. 
 
1.2 Läsningen förr 
Människor har i alla tider funnit det viktigt att samlas kring litteraturen. Denna har, sedan 
urminnes tider, fungerat som en sammanfogande länk människor emellan. Litteraturen har 
dock sett lite olika ut beroende på under vilken tidsålder människan verkat. Den har under 
lång tid endast förts vidare muntligt, den har berättats för familj och vänner och på så sätt 
förts vidare från en generation till en annan. De äldsta sagorna sägs vara mer än 4000 år 
gamla. 
  
Fram till 1440, då nedskrivandet av texter hade pågått under en lång tidsperiod, skrevs den 
mesta litteraturen ned för hand av framför allt prästerna enligt Bengt Brodow i Möt 
Litteraturen. Då Gutenberg vid den här tiden uppfann tryckpressen kunde litteraturen spridas 
med en dittills oanad hastighet. 1591 kom den första barnboken så ut i Sverige, tätt följd av 
sagorna som kom till västvärlden i slutet av 1600-talet. Vidare menar Brodow att det 
mestadels var överklassens barn som fick lära sig att läsa på den här tiden, om de hade tur. 
Detta gällde då främst pojkarna. 
 
Att läsning, under en lång tid, har haft en framträdande roll i det svenska samhället kan 
fastslås. Varför detta har varit fallet och vad de olika orsakerna kan bestå i ska vi försöka 
fastställa nedan. 
  
Då folkskolan startades 1842, tätt följd av småskolan som kom 1858, blev läsningen en viktig 
del även i den svenska arbetarklassens vardag. Innan dess hade kyrkans inflytande på 
läsningens vara eller icke vara dominerat. Vidare pekar Helen Amborn och Jan Hansson i 
Glädje i skolan på att husförhören förutsatte läskunnighet. Motivationen för att lära sig att läsa 
bestod, enligt Amborn och Hansson, i att klara av frågorna som ställdes under husförhöret för 
att sedan få konfirmera sig. Den person som inte klarade husförhöret fick ej heller lov att gifta 
sig eftersom personen i fråga var tvungen att vara konfirmerad för att få tillåtelse att gifta sig i 
kyrkan. 
 
1868 publicerades Läsebok för Folkskolan för första gången. Syftet med denna var, enligt 
Amborn och Hansson, att barn borde lära sig att läsa för att läsningen i sig förknippades med 
ord som ”flit, dygd, hörsamhet och nytta” (Amborn & Hansson, 2000). I 1919 års 



 

 

2

undervisningsplan har emellertid synen på läsningen och på litteraturen i sig ändrats något. De 
påpekar även att det ansågs viktigt att barnen bekantade sig med den svenska litteraturen som 
var avsedd för och anpassad till den enskilde elevens ålder och utveckling. 1955 var det dags 
för ytterligare en undervisningsplan. I denna nämns skönlitteraturen för första gången i den 
svenska undervisningshistorien. Då infördes även den fria läsningen med syftet att förse 
eleverna med en större läslust. 
  
Grundskolan genomfördes 1962 och dess grundtankar formades i Lgr-62, läroplan för 
grundskolan. I denna nämndes skönlitteraturen i goda ordalag, enligt Amborn och Hansson. 
Att språkets skönhet och intresset för den goda litteraturen behandlades i undervisningen 
verkade primärt. I Lgr-69 verkade detta dock bortglömt. Svenskämnet som sådant fick en 
bortglömd och intetsägande plats i skolvärlden. Under den här tiden visade flertalet 
undersökningar, enligt Amborn och Hansson, att läsningen hade fått en undanskymd ställning 
i elevernas vardag. De påstår även att intresset för läsning av litteratur hade svalnat eller helt 
dött ut bland ungdomar vid den här tidpunkten. 
  
Allt sedan Lgr-80 har skönlitteraturen dock fått en central roll i kursplanen, menar Amborn 
och Hansson. Skönlitteraturen skulle dominera undervisningen i svenska, det började talas om 
ett kulturarv värt att bevara och att litteraturen som sådan faktiskt verkade i ett bildande syfte. 
 
1.3 Läsningen idag 
I dagens skola ges läsningen ett större utrymme än någonsin förut. Läsning entusiasmerar, den 
ger läsare tillfälle att använda deras fantasi och kreativitet. Enligt Amborn och Hansson ger 
den även läsare en ”ökad språklig kompetens” liksom en ”större empatisk förmåga” (Amborn 
& Hansson, 2000). När någon läser ges även tillfälle till avkoppling och förströelse. Dessa 
båda företeelser anser vi viktiga i dagens samhälle där stressfaktorerna ökar. Vidare menar 
Amborn och Hansson att läsningen kan ge människan ”en möjlighet att fly till eller från 
något” samtidigt som den kan ”ge en känsla av skydd” (Amborn & Hansson, 2000). Genom 
läsupplevelsen kan människan identifiera sig med andra, finna tröst i likasinnade individer i 
böckernas värld. Det finns människor som menar att just läsningen ger dem den tröst och det 
stöd de behöver för att ta sig igenom livskriser. Glömskan infinner sig då läsaren får ta del av 
någon annans bekymmer och glädjeämnen för en stund, deras egen sorg bleknar då någon 
annans tar vid. 
 
Det finns dock en mängd skäl till varför läsningen anses som ett viktigt inslag i dagens 
undervisning. Bland annat ges det, under läsningen, tillfälle för läsaren att ta del av andras 
åsikter och funderingar. Detta kan i sin tur leda till att läsaren tvingas ifrågasätta sina egna 
värderingar, sitt egna sunda förnuft. Läsaren övar även upp sin förmåga att konfrontera och 
konfronteras av nya människotyper. Amborn och Hansson påstår att de människor som 
läsaren möter i vardagen till stor del liknar dem de stöter på i litteraturens värld. På så sätt har 
läsaren redan tillgodosetts med en förkunskap vad gäller möten med andra människor. 
 
Vidare stöter läsaren på olika typer av situationer där det gäller att bestämma sig för om 
ondskan eller godheten ska få råda. Förmodligen gör litteraturen sina läsare till bättre tänkare, 
den får dem, enligt Amborn och Hansson till ”att inse hur mångsidigt man kan tolka varje 
situation i tillvaron” (Amborn & Hansson, 2000). Litteraturen vidgar alltså sina läsares 
visioner samtidigt som den ger dem en mer dynamisk kunskap om såväl historia som 
naturvetenskap. 
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Det är viktigt att tonåringar får utveckla sin läsning, ge den en större mening än att endast 
fokusera på handlingen i texten. Ett intresse för karaktärerna i den skönlitterära texten brukar 
uppstå följt av en förmåga att jämföra, bedöma och värdera händelser, information samt olika 
ställningstaganden. Det slutgiltiga stadiet innefattar, enligt Amborn och Hansson, ”insikten 
om hur läsningen är ett samspel mellan författare, text och läsare på olika nivåer” (Amborn & 
Hansson, 2000). Det är således viktigt för ungdomar att läsa därför att de behöver skaffa sig 
egna åsikter, egna värderingar och egna alternativa svar till det som lärare, föräldrar och andra 
vuxna ibland påtvingar dem. 
 
1.4 Motivation till läsning 
Eftersom det i dagens skola anses som viktigt att barn och ungdomar tillägnar sig 
skönlitteratur torde även motivationen till läsningen ägnas en del uppmärksamhet. Om 
ungdomarna inte har en positiv syn på läsningen som sådan kommer undervisningen av 
skönlitteratur vara dömd att misslyckas. I enlighet med vad Cai Svensson menar i Att ge 
mening åt skönlitteratur anser vi att det är avgörande hur den ovane läsaren uppfattar 
läsningen som aktivitet. 
 
Det är även av yttersta vikt att de elever som inte själva kan finna litteratur som intresserar 
dem får hjälp. Ungdomar i 14-17 års åldern har, enligt Svensson, vissa preferenser beroende 
på att de vid den här tiden i livet ofta har börjat intressera sig för människans inre värld. De 
läser, enligt Svensson, sådant som har ett visst intellektuellt värde. Även biografier, engagerad 
litteratur och faktamaterial fångar deras intresse i denna ålder. Jan Nilsson menar i Tematisk 
Undervisning att texterna som eleverna läser i någon mån bör vara förankrade i deras egen 
värld. Han påstår vidare att eleverna måste ges möjlighet till att ”känna igen sig, att jämföra, 
att hålla med eller bli arga, ledsna, upprörda eller glada” (Nilsson, 1997). 
 
I lärarens och förälderns roll ingår även att se till vilken typ av läsare ungdomen hör och med 
stöd i detta försöka motivera denne. Att ta reda på vad ungdomen har för avsikt med sin 
läsning kan vara en bra början till att skapa ett bestående läsintresse. Det finns de som 
använder sig av sin läsning för att kunna utforska världen och lära sig att orientera sig i den 
menar Svensson. Han menar vidare att det finns de som använder den fiktiva världen som en 
tillflyktsort där läsaren kan verka utan ansvar och begränsningar genom romanens karaktärer. 
Sedan påstår Svensson att det finns en typ av läsare som är att föredra framför andra inom 
skolvärlden. Det är den läsare som använder kunskapstörsten som främsta motivation, denne 
vill utveckla en förståelse för världen och för människan som väsen. Vi anser dock att det 
yttersta är att kunna motivera alla ungdomar till att läsa. Det är därför viktigt att försöka 
fastställa vilken sorts lästyp eleverna tillhör just därför att kunna förse dem med det 
läsmaterial som skulle kunna passa dem och som på bästa sätt skulle kunna locka dem till 
fortsatt läsande. 
 
Då läraren eller föräldern har åstadkommit detta kan nästa steg, enligt Svensson, vara att 
”förse eleverna med en rik uppsättning normer och strategier för tolkning av skönlitteratur” 
(Svensson, 1988). En större förståelse för vad som läses kan fungera motivationshöjande. Det 
kan bli något av en utmaning att diskutera och fundera kring vad som har lästs, hitta nya 
infallsvinklar och tolkningar. Givetvis bör eleverna få tillfälle att läsa sådan litteratur som 
behandlar den sorts frågor som intresserar dem. Sådana frågor som ofta intresserar ungdomar 
rör mestadels sociala problem och relationer i någon form, menar Svensson. 
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Läraren har alltså ett stort ansvar vad gäller att hålla sig a´ jour med vad ungdomar, för 
tillfället, läser. Det är även viktigt att läraren utstrålar glädje och visar upp en positiv och 
entusiastisk attityd inför läsning. 
  
I en undersökning gjord av Lian Hwang, presenterad av Svensson, drogs slutsatsen att en rik 
tillgång på böcker av olika slag skapar förutsättningar för att ungdomar ska finna läsningen 
intressant och stimulerande. Det kan därför antas att väl fungerande och välförsedda 
skolbibliotek enbart är av godo. Det kan alltså sägas att försök till att motivera eleverna till 
läsning bör pågå kontinuerligt.      
 
1.5 Högläsning 
Vad gäller vikten av högläsning ansåg vi, likt Aidan Chambers i Böcker Omkring Oss, att ”när 
vi lyssnar till någon som läser högt lägger vi över ansvaret på denna” (Chambers, 1995). Detta 
leder till att den som lyssnar kan slappna av och låta texten sjunka in på ett sätt som inte tillåts 
i samma utsträckning om en något ovan läsare ska läsa en text helt på egen hand. Högläsning 
förbereder med andra ord den ovane läsaren för vad denne kan komma att möta på egen hand, 
högläsningen avdramatiserar läsningen och får lyssnaren att komma i kontakt med texter som 
denne på eget bevåg kanske aldrig skulle ha kommit i kontakt med. 
  
Genom högläsningen kommer även de som lyssnar till texten som läses upp närmare 
varandra, de får något gemensamt. Läsningen kommer att fungera som socialt 
sammansvetsande. Chambers menar att när eleverna lyssnar ”känner de tryggheten i att höra 
till” (Chambers, 1995). De elever som är svaga i sin egen läsning lånar läsarens kunnande för 
en stund och tillägnar sig texten i samma takt som sina klasskamrater vilket troligen verkar 
stärkande för dessa individer. 
 
Den som lyssnar till högläsning lär sig även något om hur olika texter kan tolkas. Olika texter 
kan läsas upp olika beroende på vilken relation uppläsaren har till texten i fråga. 
 
Enligt Chambers är det ett stort misstag att tro att högläsning endast bör förekomma i de lägre 
klasserna i skolan. Han menar att läsprocessen är en sådan utdragen process att högläsning är 
något som är nödvändigt att begagna sig av genom hela skoltiden. Han påstår att ”idealet är 
att varje barn varje dag ska få lyssna till ett stycke litteratur som läses högt” (Chambers, 
1995). Vi är benägna att hålla med Chambers i hans uttalande eftersom fler positiva är 
negativa upplevelser kommer ur att använda sig av högläsning i klassrummet. I den ringa mån 
vi hittills har använt oss av högläsning har vi upptäckt att eleverna, om högläsning pågår i 
klassrummet, smyger in om de kommer för sent i stället för att väsnas och smälla i dörren. Det 
lägger sig även ett lugn över eleverna då högläsningen är slutförd vilket gör det lättare att 
starta lektionen.  
 
1.6 Tyst, individuell läsning 
Vi har, i vårt utvecklingsarbete valt att varva högläsning med tyst, individuell läsning. I 
enlighet med Aidan Chambers anser vi, att ”tryckta ord måste ses för att läsaren ska uppfatta 
deras dubbelmening” (Chambers, 1995). För vissa elever kan den grafiska utformningen 
utgöra ett viktigt inslag i deras läsupplevelse. Även om en del elever blir hjälpta av att lyssna 
sig till information finns det även de som behöver det visuella stödet som bokstäverna utgör. 
  
Chambers menar även att lästid är något av det mest värdefulla lärarna kan erbjuda ungdomar 
i dagens skola. Han påstår, vilket vi sekunderar, att man genom att ge ungdomar och barn mer 
regelbunden lästid även ”ger mening åt alla de andra läsrelaterade aktiviteterna” (Chambers, 



 

 

5

1995). Läsningen blir en naturlig del av elevernas vardag, inte något som enbart förknippas 
med påtvingade, för eleverna till synes irrelevanta skoluppgifter. 
  
Vi tror även, med stöd i Chambers utsagor, att tyst läsning kan komma som en naturlig följd 
på högläsning. Med hjälp av högläsning samlas eleverna, de blir inställda på läsning. Vi vill 
dock ge eleverna tillfälle att i sin egen takt läsa skönlitterära texter. Detta är ytterligare ett skäl 
till varför vi har valt att låta eleverna få läsa tyst, i sin egen takt. 
 
1.7 Förankring i skolans styrdokument  
För vårt utvecklingsarbete har vi funnit förankring i styrdokumenten Lpf 94, läroplanen för de 
frivilliga skolformerna, samt kursplanen för ämnet svenska.  
 
I Lpf 94 finner vi att det är skolans skyldighet att sträva mot att alla elever i gymnasieskolan 
bland annat ”tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram”. 
Eleverna bör även ges tillfälle att tillägna sig kunskaper som redskap för att till exempel 
formulera sig, anta, reflektera, kritiskt granska samt värdera påståenden och förhållanden. 
Det är även skolans ansvar att eleven ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”. Skolan skall även ansvara för   
att eleven ”har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att 
kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”. Enligt Lpf 94 är 
lärarens uppgift att ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
organisera arbetet så att eleven […] - får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”. 
 
Under rubriken ”Ämnets syfte” i kursplanen för ämnet svenska finner vi att   
   … Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig 
   utveckling. Genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget 
  skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig se sammanhang, tänka logiskt, 
  granska kritiskt och värdera. 

 
Skolan skall även sträva mot att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att 
tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att 
söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje.” Vidare skall språk 
samt litteratur behandlas som en helhet i ämnet svenska. Detta behöver inte innebära att man 
som lärare i svenska enbart använder sig av läsning av litteratur. Film, video samt avlyssning 
av texter och tal kan även nyttjas.  
 

 
2. Syfte 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att vi genom att varva högläsning i helklass med 
individuell, tyst läsning vill motivera elever i gymnasieskolan till att känna lust inför att 
tillgodogöra sig skönlitteratur. 

 
     
3. Metod 
3.1 Försökspersoner 
Vi har genomfört vårt utvecklingsarbete i årskurs ett på hantverksprogrammet i Luleå 
gymnasieskola. Denna klass bestod av 16 elever, samtliga flickor. 
 
3.2 Bortfall 
I utvecklingsarbetet som helhet förekommer ett visst bortfall på grund av sjukdom, sen 
ankomst och ströfrånvaro under lektionstid. Frånvaron får anses som normal och påverkar 
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troligtvis inte validiteten i utvecklingsarbetet. Den inledande enkätundersökningen besvarades 
av 14 elever medan 15 elever deltog i den slutgiltiga enkätundersökningen. 
 
3.3 Material 
I utvecklingsarbetets inledningsfas använde vi oss av en inledande enkät vilken bestod av 
både fasta och öppna frågor respektive svarsalternativ. Under högläsningen och den tysta, 
individuella läsningen nyttjade vi Johanna Nilssons Hon går genom tavlan ut ur bilden. Alla 
elever hade tillgång till varsin bok. Vid de boksamtal vi genomförde med eleverna begagnade 
vi oss av en bandspelare och kassettband samt av penna och papper för att skriva ner de 
observationer vi gjorde. Avslutningsvis använde vi oss av en avslutande enkät som även 
denna bestod av fasta och öppna frågor respektive svarsalternativ samt av elevernas 
utvärderingar. Totalt har vi alltså använt oss av fyra mätmetoder, nämligen följande: egna 
observationer (bilaga 1), boksamtal (bilaga 2), utvärdering samt två enkätundersökningar 
(bilaga 3). 
 
3.4 Genomförande 
Under vår första praktikvecka bekantade vi oss med eleverna. Veckan därpå genomförde vi en 
lektion i syfte att presentera vårt utvecklingsarbete för eleverna samt att beskriva de 
kommande arbetsuppgifterna. Vi gav dem även en kort presentation av författaren till den 
skönlitterära roman vi ämnade läsa och diskutera tillsammans med dem under vårt 
utvecklingsarbete. Under denna första lektion delade vi även ut en inledande enkät där vi 
ställde frågor rörande bland annat elevernas inställning till skönlitteratur och högläsning. 
Dessa frågor syftade till att ge oss en uppfattning om vilket förhållande eleverna hade till 
skönlitteratur samt till högläsning innan vi inledde vårt utvecklingsarbete. 
 
Efter att eleverna besvarat den inledande enkätundersökningen läste vi det första kapitlet i 
romanen högt för dem, detta för att eleverna skulle komma igång med sitt läsande och bekanta 
sig med romanen. 
 
Under fem veckors tid nyttjade vi i regel två lektionstillfällen i veckan på vardera 60 
respektive 80 minuter för genomförandet av vårt utvecklingsarbete. Eleverna tilläts även, 
utöver vår högläsning, att läsa vissa avsnitt i boken själva. Vårt mål var att de skulle tillåtas 
läsa lika stor del av romanen individuellt som vi läste högt för dem. Dock förhindrades detta 
vid ett fåtal tillfällen på grund av tidsbrist samt plötsliga och oundvikliga schemaförändringar. 
 
Vid högläsningstillfällena läste en av oss högt medan den andre observerade elevernas 
mottagande av texten. Observationerna, vilka var av det ostrukturerade slaget, har legat till 
grund för vår resultatdel. 
 
Totalt genomförde vi även fyra boksamtal tillsammans med eleverna. Dessa syftade till att ge 
eleverna tillfälle att ventilera sina åsikter kring boken. Boksamtalen bandades och utskrifterna 
av dessa har även de legat till grund för vår resultatdel. 
 
Efter att eleverna läst ut boken avrundade vi vårt utvecklingsarbete med en avslutande enkät. 
Såväl den inledande som den avslutande enkäten innehöll både öppna och slutna 
svarsalternativ vilka har tolkats och använts till grund för vår resultatdel. 
 
Avslutningsvis lät vi eleverna skriva individuella, anonyma utvärderingar av hur de upplevt 
sin egen arbetsinsats, vår arbetsinsats och de arbetssätt vi använt oss av under 
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utvecklingsarbetet. De tilläts även komma med övriga synpunkter rörande vårt 
utvecklingsarbete. Även dessa utvärderingar har legat till grund för resultatet. 
 
3.5 Tidsplan 
Nedan följer en kortfattad översikt rörande hur vårt utvecklingsarbete fortlöpte från 
inlämningen av PM till slutseminarier. 
Vecka 48 PM utformas och lämnas in. 
Vecka 3 Bakgrund, syfte och metod produceras och lämnas in. 
Vecka 4-13 Praktik, empirisk undersökning genomförs. 
Vecka 14-20 Sammanställning och rapportskrivning 
Vecka 22-23 Slutseminarier 
 
3.6 Praktikplan 
Av praktikens nio veckor använde vi fem till vårt utvecklingsarbete. Den första veckan 
bekantade vi oss med eleverna och vår handledare avrundade sitt pågående arbete med 
eleverna. Lektionsplaneringen såg ut som följer: 
 
Vecka 5, lektion 1: Vi introducerar vårt utvecklingsarbete samt syftet med detta för                                          
eleverna. Vi tydliggör elevernas del i arbetet samt presenterar den skönlitterära bok vi skall 
läsa tillsammans och författaren av denna. Eleverna besvarar den inledande enkäten. En av 
oss läser sedan första kapitlet i boken högt för eleverna.  
Vecka 5, lektion 2: Vi håller i det första boksamtalet. 
Vecka 6, lektion 3: Eleverna läser ett kapitel i boken tyst för sig själva. 
Vecka 6, lektion 4: En av oss läser ett kapitel högt för eleverna. Vi håller sedan i det andra 
boksamtalet. Eleverna ges i hemläxa att läsa de följande två kapitlen ur boken. 
Vecka 7, lektion 5: En av oss läser ett kapitel högt för eleverna. 
Vecka 7, lektion 6: En av oss läser ett kapitel högt ur boken för eleverna. Vi håller sedan i det 
tredje boksamtalet. Eleverna ges i hemläxa att läsa de följande två kapitlen ur boken. 
Vecka 8, lektion 7: En av oss läser ett kapitel högt för eleverna ur boken. 
Vecka 8, lektion 8: En av oss läser ett kapitel högt för eleverna. Sedan får de tillfälle att läsa 
tyst för sig själva i boken. De får i hemläxa att läsa ut boken till nästa lektionstillfälle. 
Vecka 9, lektion 9: Vi håller i det sista boksamtalet. Eleverna besvarar den avslutande enkäten 
samt utvärderar boksamtal som arbetsform. 
 
 
4. Resultat 
4.1 Observationer 
Som underlag för våra ostrukturerade observationer ligger våra egna anteckningar vilka är 
nedskrivna under högläsningstillfällena. Alla våra observationer redovisas som bilagor. 
 
Inledningsvis betedde sig flertalet elever oroligt och okoncentrerat. De hade svårt att sitta 
stilla och lyssna på högläsningen vilket ledde till att de började småprata sinsemellan. En del 
halvsov medan ytterligare vissa, bland annat, petade på sina klasskamrater och tittade i sina 
handväskor. 
 
Eftersom följde fler elever med i boken, de tittade mer på den som läste samt var mindre 
benägna att småprata och störa varandra. Det fanns dock de som uppträdde okoncentrerat 
under hela utvecklingsarbetet. Dessa utgjordes dock av ett fåtal och störde ej sina 
klasskamrater nämnvärt. 
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4.2 Boksamtal 
Boksamtalen fungerade i viss mån som examination samtidigt som vi genom dessa blev varse 
hur eleverna uppfattade den skönlitterära bok vi valt att läsa tillsammans med dem samt om 
denna, för dem, nya arbetsform uppfattades som positiv eller negativ. Utskrifterna av dessa 
boksamtal redovisas som bilagor.  
 
Till en början hade flertalet elever svårt att koncentrera sig. De hade svårt att sitta stilla och 
diskussionen var, strängt taget, endast knuten till två elever medan de övriga eleverna kom 
med fåordiga yttranden. Allt eftersom blev dock fler elever engagerade i boksamtalen även 
om vissa elever även fortsättningsvis var ledande i diskussionen. Det fanns även de som 
genomgående inte deltog i boksamtalen förutom då de blev tillfrågade. 
 
4.3 Inledande enkät 
Nedan följer en redovisning av resultaten av de fasta och öppna svarsalternativen i den 
inledande enkätundersökningen rörande elevernas inställning och förhållning till 
skönlitteratur. Totalt svarade 14 elever på enkäten. 
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Fig.1. Antalet skönlitterära verk de tillfrågade eleverna har läst det senaste året. 
Figur 1 visar att huvuddelen av eleverna har läst mindre än 15 böcker det senaste året. En elev 
har läst fler än 15 böcker det senaste året. 
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Fig.2. Elevernas inställning till skönlitteratur 
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Av figur 2 framgår att ingen av eleverna hade en negativ inställning till skönlitteratur. 
Eleverna förhöll sig positiva respektive neutrala till skönlitteratur. Av de öppna 
svarsalternativen framkom det att eleverna fann läsning avkopplande och underhållande. 
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Fig.3. Senast lyssnat till högläsning. 
Majoriteten av eleverna har upplevt högläsning under de senaste fem åren. Endast tre elever 
har upplevt högläsning under det senaste året. 
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Fig.4 Upplevelser av att lyssna till högläsning 
Ingen av eleverna upplevde högläsning som något negativt. Majoriteten, 9 elever av 15 
upplevde högläsning som något bra. När eleverna ombads motivera hur de upplevde 
högläsning ansåg många att det var avkopplande och krävde mindre koncentration än tyst 
individuell läsning. De fann högläsning som ett bra sätt att koppla av på. Det fanns dock 
elever som fann det svårt att sitta stilla och hade svårigheter att koncentrera sig. Ytterligare 
någon upplevde det svårare att leva sig in i boken när de inte själv läste. 
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4.4 Slutgiltig enkät 
Nedan följer en redovisning av resultaten av de fasta och öppna svarsalternativen i den 
slutgiltiga enkätundersökningen rörande elevernas inställning och förhållning till 
skönlitteratur och högläsning. Totalt svarade 15 elever på enkäten. 
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Fig. 5. Elevernas inställning till skönlitteratur efter de senaste veckorna 
Figur 5 visar att huvuddelen av eleverna, 13 elever av 15, ej har ändrat sin inställning till 
skönlitteratur. 
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Fig.6. Förändring av inställning till skönlitteratur 
Endast tre av de 15 tillfrågade eleverna har svarat denna fråga. Av dessa tre kände sig två mer 
positivt inställda till skönlitteratur. Endast en elev valde att motivera sitt svar på frågan 
rörande ändrad inställning till skönlitteratur med motiveringen: ”Det kan vara bra i 
undervisningen eller att bara läsa för att sätta sig in i olika situationer.” 
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Tycker du att högläsning ska bli ett ständigt 
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Fig.7. Högläsning – ett återkommande inslag i undervisningen? 
Det framgår av figur 7 att en majoritet av eleverna, 11 elever av 15, anser att högläsning bör 
bli ett återkommande inslag i undervisningen. Över hälften av eleverna valde att motivera sina 
svar på frågan om de ansåg att högläsning skulle bli ett återkommande inslag i 
undervisningen. Majoriteten ansåg att den skulle vara en del av undervisningen. Flertalet 
pekade på vikten av variation i undervisningen. Andra faktorer som tycks spela in när det 
gäller högläsning är valet av bok samt vem som läser. 
 
Under övriga kommentarer kring litteratur och högläsning har endast 5 elever av 15 valt att 
kommentera. Det framgår dock att merparten anser att högläsning är ett avslappnande inslag i 
undervisningen. 
 
4.5 Utvärdering 
Efter att vi avslutat vårt utvecklingsarbete gavs eleverna möjlighet att utvärdera momentet 
boksamtal. Vi ställde eleverna en öppen fråga; Vad ansåg de om bokdiskussion som 
arbetssätt? 
 
Utvärderingen visade att merparten av eleverna fann boksamtal som ett bra och intressant 
arbetssätt. Ett bra forum för att diskutera och dela med sig av sina upplevelser samt ett bra 
tillfälle att öva sig i att prata och diskutera. Få en djupare förståelse för boken och dess 
författare var andra kommentarer. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att majoriteten av 
eleverna är positivt inställda till boksamtal som arbetssätt. 
 
 
5. Diskussion 
5.1 Reliabilitet 
Denna studie baseras på tolkningar av både observationer och boksamtal som vi har utfört 
under de fem aktuella veckorna. Dessa har kompletterats med elevernas åsikter från både 
enkätundersökningarna och från en utvärdering av hela momentet.  
 
Vi anser dock att det finns faktorer utöver dessa som kan ha påverkat undersökningen. Bland 
annat inverkade troligtvis tidpunkten under vilken lektionerna inföll. Vår lektion om 80 
minuter inföll på onsdag morgon mellan klockan 8.15 och 9.35.Under dessa lektionstillfällen 
var många elever förhållandevis trötta och hade en aning svårt att komma i tid till lektionerna. 
 
Vi har strävat efter att vara objektiva i våra tolkningar. Det är dock möjligt att våra egna 
värderingar och åsikter påverkat de analyser respektive observationer vi gjort. Fördelen med 
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att använda fyra mätmetoder, vilket vi gjort, är att felmarginalerna på så vis minimeras. De 
utvärderingar som eleverna producerat är relativt samstämmiga och när dessa sedan 
kompletteras med våra ostrukturerade observationer och tolkningarna av boksamtalen och 
slutligen styrks ytterligare med enkätundersökningarna blir reliabiliteten förhållandevis god. 
Dock anser vi att bandspelarens närvaro, åtminstone under de första boksamtalen, kan ha 
påverkat elevernas benägenhet att vilja diskutera på ett negativt vis. Eleverna medgav även att 
de var ovana vid att diskutera och att de behövde öva på detta. Troligtvis skulle enskilda, så 
kallade, djupintervjuer med eleverna styrkt vårt resultat ytterligare. Dock anser vi att dessa 
skulle ha varit för tidskrävande samtidigt som eleverna inte skulle ha fått chansen att uttrycka 
sina åsikter anonymt.  
 
5.2 Validitet 
Vi har använt oss av fyra mätmetoder, nämligen följande: egna observationer, boksamtal, 
utvärdering och två enkätundersökningar. Dessa fyra mätmetoder menar vi ger 
undersökningen relativt god validitet. Att mäta en förändring i motivation till att läsa 
skönlitteratur är dock svårt under så här kort tid. Det är även problematiskt att mäta 
utveckling via tolkning. Vi är väl medvetna om att svaren ej kan bli exakta men tolkningarna i 
kombination med enkätundersökningarna minskar felmarginalerna avsevärt. 
 
5.3 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att undersöka om elevernas motivation till att 
tillgodogöra sig skönlitteratur ökar genom att använda främst högläsning som metod. En av 
utgångspunkterna till detta utvecklingsarbete var vår upplevelse att ungdomar idag, generellt 
sett, har en negativ inställning till skönlitteratur, vilket i sin tur kan bero på läsovillighet 
och/eller lässvaghet. Högläsning som metod är i dagens svenskundervisning relativt sällsynt, 
mycket beroende på brist av tid. 
 
Resultatet av vår enkätundersökning visade dock att majoriteten av eleverna i den undersökta 
klassen hade en positiv respektive neutral inställning till skönlitteratur. Ingen elev hade en 
negativ inställning. Antalet lästa böcker under det senaste året varierade, en elev hade läst fler 
än 15 böcker, 7 elever hade läst 6-15 böcker och 6 elever hade läst färre än 5 böcker. Detta 
visar att elevernas läserfarenheter samt intresse varierar. Anledningarna till detta kan också 
variera, till exempel lässvaghet, tidigare läsupplevelser samt konkurrens av andra 
kulturyttringar såsom till exempel TV, video, internet m.m. kan vara faktorer som påverkar 
ungdomars läsvanor. Man kan även ställa sig frågan hur mycket tid som läggs ned på läsning 
av skönlitteratur i undervisningen, ges eleven tillfälle att komma i kontakt med skönlitteratur 
och i hur stor utsträckning ges tid till läsning? Som vi tidigare påpekat anser vi att läsning är 
grunden för all sorts studier och att läsning av skönlitteratur således inte kan få för stor plats i 
skolan. 
 
På frågan: ”Vad tycker du om att lyssna på högläsning?” Svarade flertalet av eleverna att det 
är avkopplande att lyssna till någon som läser högt. Samtidigt tyckte ett fåtal att det var svårt 
att koncentrera sig och sitta stilla. Ytterligare någon ansåg att inlevelsen i boken gick förlorad, 
det var svårt att skapa sig egna bilder. Även här spelar tidigare erfarenheter och läsupplevelser 
roll. Majoriteten av eleverna hade upplevt högläsning under de senaste fem åren. Samtliga 
elever ansåg att högläsning skulle vara ett stående inslag i undervisningen Vi fann dock under 
våra observationer vid högläsningstillfällena att flertalet elever inledningsvis var oroliga och 
hade svårt att koncentrera sig, detta kan bero på ovana vid situationen. Allteftersom 
högläsningen fortskred och eleverna kom in i bokens handling märktes dock en ökning av 
deras intresse samt koncentration. Andra faktorer som kan ha påverkat motivationen är 
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lektionstiden, flertalet av högläsningstillfällena inföll tidigt på morgonen, vilket i sin tur 
medförde att en del elever var trötta och okoncentrerade. Ett antal elever hade även 
svårigheter att komma i tid till lektionen, vilket upplevdes som störande och i sin tur ledde till 
avbrott i läsningen. 
 
Även det faktum att vi observerade dem kan ha påverkat eleverna. Någon elev fann 
observationerna som påfrestande; ”det var lite irriterande att ni antecknade så fort jag ex. 
pillade mig i näsan”. Vi är medvetna om att eleverna kände att vi studerade dem och därför 
kanske påverkades i sitt sätt att vara. Vi anser dock att allt eftersom eleverna blev vana vid 
situationen och det faktum att de kom in i bokens handling gjorde dem mindre besvärade av 
att vi observerade dem. Vi anser att observationerna har bidragit till att ge en bild av hur 
eleverna uppfattat högläsningen och att detta i sin tur ger oss stöd i vår undersökning. 
 
Om man ser på elevernas delaktighet och intresse vid boksamtalen visar främst utvärderingen 
av detta arbetssätt att eleverna fann denna arbetsform positiv. De kände att de fick ut mer av 
boken samt att det var bra att få dela med sig och ta del av andras upplevelser och tankar. 
Dock visade eleverna även här en viss ovana vid detta arbetssätt. Att sitta tillsammans i en 
ring och samtala om en bok var för flertalet elever främmande. Majoriteten av eleverna var 
fåordiga. Det var endast ett fåtal elever som ledde diskussionen. En anledning kan vara att 
dessa elever själva upplevt likartade händelser som boken behandlade, vilket medförde ett 
starkt engagemang. Dessa elever var även i andra sammanhang starka och verbala. Ytterligare 
en faktor som kan ha påverkat eleverna är bandspelaren. Det faktum att vi spelade in 
boksamtalen på kassettband kan åtminstone inledningsvis ha påverkat eleverna. Bandspelaren 
kan ha haft en hämmande inverkan på samtalen. Allteftersom de blev mer van vid situationen 
och arbetsformen tror vi denna faktor minskade. Vi anser att boksamtal är ett bra komplement 
till läsning av skönlitteratur, där eleven ges tillfälle att lyfta tankar och funderingar samt ges 
möjlighet till reflektion och eftertanke. ”Samtal kring litteratur är ett slags gemensamt 
begrundande. Ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken och den 
tolkning/ar vi tillsammans skapat ur texten.”(Chambers, 1994) 
 
Då vi valde att hålla boksamtalen i helklass kan detta ha verkat hämmande för de elever som 
inte är bekväma med att tala inför större grupper. Ett alternativ hade varit att först låta 
eleverna tala kring boken i små grupper för att sedan föra dessa samtalsgrupper samman i 
helklass för bandinspelning. Den rådande bristen på lokaler var vårt främsta skäl till att vi inte 
delade klassen i två delar redan från början. En annan nackdel med att ha delat på gruppen 
vore att observationerna då skulle ha varit omöjliga att genomföra eftersom vi då skulle ha 
blivit tvingade att leda en grupp vardera. 
 
Valet av litteratur anser vi spelar en stor roll. En elev skrev på den slutgiltiga 
enkätundersökningen, under kommentarer kring litteratur och högläsning; ”Jag har alltid 
uppfattat litteratur som ‘gammel’ böcker med konstigt språk, det tycker jag inte mer, fast det 
beror ju på vem och om vad man läser”. Detta visar vikten av att välja något som intresserar 
eleverna, något som knyter an till deras värld. Precis som Jan Nilsson skriver i Tematisk 
Undervisning, som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet, så bör texterna vara förankrade i 
elevernas egen värld. Då ges eleverna en möjlighet att känna igen sig, en möjlighet att 
diskutera utifrån ett eget perspektiv samt en förståelse av det de läser. Vidare anser Cai 
Svensson att ökad förståelse kan ge en ökad motivation (Att ge mening åt skönlitteratur, 
1988). Några elever har uttryckt det som positivt att läraren väljer litteratur med motiveringen 
att de då kommer i kontakt med litteratur som de inte skulle ha valt själva. Vem det är som 
läser är också utav vikt, inlevelse och engagemang samt röstläge är faktorer som inverkar på 
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själva högläsningen och hur eleverna mottar denna. Eleverna ska finna boken intressant, 
spännande, gripande eller behaglig, avkopplande att lyssna på. Flertalet elever påpekade 
också att tiden är viktig, tillfället högläsningen pågår får ej vara för länge. Korta stunder med 
högläsning förespråkades. Eleverna finner det svårt att koncentrera sig en längre tid.  
Naturligtvis inverkar alla dessa faktorer gemensamt på elevernas inställning till högläsning. 
 
Utvecklingsarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka om det är möjligt att påverka 
elevernas inställning till litteratur i en mer positiv inriktning, om man med hjälp av högläsning 
som metod kan öka deras motivation. Vi anser att vår undersökning visar att högläsning som 
metod kan vara ett sätt att öka elevernas intresse för skönlitteratur. Val av litteratur samt 
samtal och diskussion om den lästa litteraturen anser vi är ytterligare viktiga faktorer som 
påverkar motivationen. Fördelarna med högläsning är många förutom att det kan vara 
avkopplande och avslappnande, så delar lyssnarna en gemensam läsupplevelse som kan vara 
en grund för en gemensam diskussion. Högläsning kan appliceras på både lågmotiverade, 
lässvaga elever och högmotiverade lässtarka elever. Med högläsning når man alla slags läsare. 
 
5.4 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skull det vara intressant att jämföra olika program inom 
gymnasieskolan för att se om det skiljer sig åt beträffande motivationen. Det skulle även vara 
intressant att jämföra pojkar respektive flickor för att se om motivationen till läsning av 
skönlitteratur skiljer sig åt mellan könen. Eftersom vårt utvecklingsarbete sträckt sig under 
relativt kort period så skulle ett längre perspektiv där man varierar texter och följer en klass 
under en längre tid ge ett bättre perspektiv av hur elevernas motivation utvecklas. 
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Bilaga 1 1(2) 
Observationer vid högläsning 30/1-03   
 
Elev 10, 1, 11, 8, 13 och 5 läser med i boken från första början. Elev 4 kliar sig på armen, 
rullar med huvudet och plockar i sin väska. Elev 4 och elev 3 använder lypsyl, även elev 10 
och elev 6 gör detta. Elev 9 iakttar Anneli som läser. Elev 6 tittar upp i taket. Elev 13 tittar ner 
i sitt knä hela tiden. Elev 4 plockar med händerna. Elev 14 tittar på Anneli, även elev 10. Elev 
2 ändra ställning, tittar i sin bok. Elev 16 gäspar, vrider på sig. Elev 4 kliar sig på händerna. 
Elev 3 tittar sig runt. Elev 10 och elev 4 fnissar tyst. Elev 4 och elev 3 pekat på något och 
fnissar. Elev 16 tittar på mig och flinar. Elev 4 ändrar ställning. Elev 13 stöder hakan i handen 
och slutar titta i boken. Elev 4 ändrar ställning. Elev 14 tittar tomt framför sig. Elev 4 hoppar 
med benet. Elev 2 ändrar ställning med benen, även elev 10. Elev 15 och elev 9 tittar tomt 
framför sig. Elev 16 lägger bort sin bok och sätter sig till rätta. Elev 4 och elev 3 ler. Elev 2 
lägger ihop boken, lägger handen på magen, sätter boken på huvudet och tar sedan ner den 
igen. Elev 4 och elev 3 ler, elev 4 hoppar med benet. Elev 2 följer med i boken igen. Elev 14 
blundar nästan, ser trött ut. Elev 9 sätter armarna i kors. Elev 6 och elev 3 ler åt varandra. Elev 
16 biter på nageln. Elev 13 lutar sig fram. Elev 2 pillar på elev 6 fot. De pratar lite tyst med 
varandra. Elev 6 slutar följa med i boken. Elev 10 sträcker på sig. Elev 2 lägger bort boken, 
drar upp benen under sig. Elev 4 rätar till sig, ler åt elev 3. Elev 2 stryker sig i ansiktet. Elev 
16 gäspar. Elev 4 suckar. Elev 16 tittar i Annelis bok och på Anneli och gäspar igen. Elev 2 
sträcker på sig, gäspar lite. Elev 6 harklar sig, gäspar. Elev 14 blundar. Elev 3 pratar åt elev 4. 
Elev 6 gäspar. Elev 16 tar upp sin bok och bläddrar i den. Elev 4 tittar upp på Anneli, hoppar 
med benet. Elev 2 lutar ansiktet i händerna, sätter sig upp. Elev 14 tittar upp. Elev 6 och elev 
4 ler. Elev 13 pillar med naglarna. Elev 10 sätter ansiktet i händerna. Elev 16 och elev 4 pratar 
med varandra. Elev 4 plockar i väskan, tar upp schemat, lägger ner det igen. Elev 6 och elev 4 
pratar med varandra. Elev 7 lutar sig bakåt. Elev 2 rör vid elev 1 bok. Elev 13 lutar sig bakåt. 
Elev 15 pillar sig i håret, snurrar på det. Elev 4 plockar i väskan, tar upp boken. Elev 16 tar 
sig i ansiktet. Elev 12 rör handen mot ansiktet. Elev 6 gäspar. 
 
Observationer vid högläsning  13/2-03 
 
Elev 8 ändrar ställning. Elev 4 pillar med fingrarna. Elev 15 kommer sent. Elev 6 och elev 4 
pratar tyst sinsemellan. Elev 2 svänger med benen. Elev 16 kommer in. Elev 14 pillar med 
tröjan. Elev 15 rätar till sin tröja. Elev 7 kliar sig i huvudet. Elev 1 följer med i boken. Elev 8 
tittar på Anneli, det gör även elev 12 och elev 6. Elev 13 tittar tomt framför sig, även elev 3. 
Elev 16 räcker ut tungan. Elev 8 tuggar tuggummi. Elev 3 rätar till tröjan. Elev 13 tittar på 
elev 12. Elev 2 pillar i håret. Elev 3 tuggar tuggummi. Elev 15 och elev 4 pillar med 
fingrarna. Elev 16 tittar på elev 8. Elev 4 pillar med pennfacket. Elev 11 tittar på Anneli, även 
Elev 8 och elev 6. Elev 12 tittar framför sig. Elev 4 tittar i sin väska. Elev 16 följer med i 
boken, även elev 1. Elev 16 pratar med elev 4, Elev 4 harklar sig. Elev 15 drar i sitt hår. Elev 
13 lutar huvudet i händerna. Eva-Britt, vår handledare kommer in. Elev 4 pillar med 
händerna. Elev 14 kliar sig, tittar på Anneli. Elev 3 rätar upp sig, även elev 2. Elev 16 sitter 
och pillar med sin tunga, tittar på Anneli. Elev 6 gäspar. Elev 14 har höjt upp huvudet, tittar 
framför sig. Elev 4 sitter och gungar stilla. Elev 2 lägger det ena benet över det andra. Elev 16 
smörjer in sig med hudkräm. Elev 3 och 4 skrattar. Elev 6 tittar på mig, sedan på elev 2. Elev 
12 tittar på Anneli, det gör även elev 8. Elev 16 nyser. Elev 6 ler. Elev 13 tittar på Anneli. 
Elev 8 tar upp något som liknar godis. Elev 4 tittar på Anneli. Elev 8 tar upp sin mobiltelefon,  
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sätter den i fickan. Elev 4 petar sig i ögat. Elev 6 hoppar i takt med elev fyras gungande ben, 
och ler. Elev 11 tar fram läppglans och smörjer in sig. Elev 16 gäspar. Elev 14 tittar ner i 
golvet. Elev 3 pillar med sina armband. Elev 12 lägger det ena benet över det andra. 
 
Observationer vid högläsning  20/2-03 
 
Elev 15 tittar på Anneli, det gör Elev 13, 14 och 7 också. Elev 10 pillar med naglarna. Elev 3 
tittar på mig. Elev 11 och 6 viskar om var i boken Anneli läser. Elev 11 läser, Elev 5, 1 och 8 
också. Eva-Britt kommer in. Elev 16 tittar upp på mig, fäster en klämma i håret. Elev 2 tittar 
på Anneli, tar i sitt hår. Elev 15 hoppar med benet, tittar på Anneli. Elev 16 bläddrar i boken. 
Elev 7 tittar sig runt. Elev 3 tar av sig skorna, tittar sedan rakt framför sig, det gör Elev 15 
också. Elev 7 tittar på Anneli, det gör elev 10 och 13 också. Elev 10 pillar på sina byxor. Elev 
13 byter ställning, tar i sitt hår. Elev 3 tittar på mig. Elev 16 följer med i boken, det gör elev 8, 
5, 1, 6 och 11 också. Elev 2 tittar på Anneli. Elev 10 byter ställning, pillar med håret. Elev 16 
tittar sig runt. Elev 15 byter ställning, det gör även elev 2, lägger sedan huvudet på bänken. 
Elev 13 lutar också huvudet i händerna över bänken, blundar ett tag men tittar sedan upp. Elev 
6 ler åt boken. Elev 3 tittar upp på mig. Elev 14 tittar på Anneli. Elev 13 sätter sig upp igen, 
tittar ner i knäet. Elev 2 tittar på Anneli, sedan på klockan, sedan tillbaka på Anneli. Elev 15 
tittar på Anneli, elev 7 likaså. Elev 15 tar i sin piercing i underläppen. Elev 4 ändrar ställning. 
Elev 3 tittar tomt framför sig. Elev 10 lutar huvudet i händerna. Elev 13 ändrar ställning. Elev 
4 hoppar med benet, Elev 13 försöker säga åt henne att sluta, pillar med sina ringar på 
fingrarna, lutar huvudet i händerna. Elev 16 tittar på Anneli, det gör även elev 2. Elev 16 tittar 
ner i boken igen, tittar upp på mig, petar sig i örat. Elev 10 slätar ut sin ärm. Elev 16 gäspar, 
Elev 15 lutar hakan i handen. Elev 16 ändrar ställning. Elev 2 lägger ansiktet mot bänken. 
Elev 14 halvblundar sittande. Elev 16 reser sig upp och går ut. Elev 2 tittar upp, men tittar 
sedan ner igen. Elev 15 tittar framför sig. Elev 7 tittar på Anneli, det gör även elev 3. Elev 6 
flyttar på benen, elev 8 tar en godis. Elev 3 tittar på elev 2. Elev 15 biter på naglarna. Elev 10 
lägger huvudet på sin väska som ligger framför henne på bänken. Elev 7 tittat ner i bänken. 
Elev 2 sätter sig upp, lutar huvudet i händerna, tittar i boken. Elev 10 tittar upp. Elev 1 drar i 
sitt hår. Elev 8 ändrar ställning. Elev 16 kommer in igen, tittar i boken. Elev 10 tittar på 
Anneli, det gör även elev 7. Elev 2 följer med i boken, det gör även elev 8, 4, 6, 11, 1 och 5. 
Elev 13 gäspar. Elev 15 tittar sig runt. Elev 3 gäspar, tittar på mig. Elev 10 lägger ner huvudet 
i händerna, det gör även elev 14. Elev 13 blundar. Elev 3 ändrar ställning, tittar på Anneli. 
Elev 13 ser ut att sova. Elev 16 gäspar. Elev 13 lutar huvudet i händerna. Elev 10 sätter på sig 
läppglans. Elev 3 petar sig i ögat. Elev 14 ändrar ställning, det gör även Elev 15 som tittar på 
Anneli vilket även elev 16 gör som pillar sig i näsan under tiden. 
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Boksamtal  30/1-03 
 
Sofia – Boksamtal nummer ett. 
Anneli – Hörni, hallå nu ska vi ha boksamtal. Vi vill gärna höra vad ni tycker om den här 
boken. Vi har ju inte hunnit läsa så långt, det har inte hunnit hända så jättemycket. Vad kan vi 
säga om Hanna till exempel? 
Elev 4 – Hon är väl normal. 
Anneli – Hur menar du normal? 
Elev 4 – Hon är ju precis som vilken unge som helst, hon kan inte stå emot grupptrycket, hur 
svårt kan det vara? 
Elev 2 – Jag fattar inte riktigt åldrarna på alla? Hur gamla är dom? 
Anneli – Dom är 10 år. 
Elev 2 – Allihop? 
Elev 3 – Storebrorsan går väl i sexan. 
Elev 2 – Går han i sexan? 
Elev 3 – Ja. Och Emma, den blonda ungen, hon går väl sex-års tror jag, visst gör hon det? 
Elev 4 – Vad då för grön elefant? 
Elev 8 – På pyjamasen. 
Elev 3 – Sån skulle jag vilja ha. 
Anneli – Vem mer har hon i sin familj? 
Elev 4 – Mamma och pappa. 
Elev 3 – Mamma var 38. 
Elev 4 – Pappa hade grått hår. 
Elev 2 – Hade han? 
Elev 4 – Han hade grå hårstrån och dom blev bara fler. 
Elev 2 – Jaha. 
Elev 3 – Hade han grå hårstrån? 
Elev 2 – Farfar? Nä, farfar hade vitt hår, som snön. Och sånt hår vill Emma ha. 
Elev 3 – Jaha, dom här första sidorna på varje kapitel. 
Anneli – Mm. 
Elev 3 – Det tror jag typ är från framtiden. 
Elev 8 – Det tror jag med. 
Elev 10 – Att hon är där. Jag tror att hon är på ett psykhem. 
Elev 4 – Ja, att hon är sjuk och ligger där. 
Elev 8 – Hon bara ligger på psyket! 
Elev 4, 3, 2 – Aaa det tror jag också. 
Elev 3 – Hon försökte ta livet av sig tror jag. 
Anneli – Ni menar att i dom andra kapitlen, det är när hon ser tillbaka eller? 
Elev 3 – Det är dom första sidorna som är så där. 
Anneli – Kursiverade. 
Elev 3 – Jaaa, det är framtiden på psyket. 
Elev 1 – Har hon blivit sjuk där inne eller? 
Anneli – Den där Karin då, är det hennes bästis eller? Kan man kalla det för bästis. Det 
kanske man gör när man är 10 år eller? 
Elev 4 – Jag tycker att det låter som hon är less på hon ja. 
Anneli – Vem är less på vem? 
Elev 4 – Att Hanna är less på Karin för hon verkar tycka att hon är skittöntig som tycker om 
hästar och är med Sofia och dom. 
Sofia – Töntig eller svartsjuk? 
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Anneli – Ja, precis. 
Elev 4 – Svartsjuk naturligtvis. 
Anneli – Varför är hon svartsjuk? 
Elev 4 – För att hon inte får vara i stallet. För att hon inte gillar hästar. 
Elev 8 – För att Karin umgås med den där. 
Elev 3 – Pojkarna tycker att hon är cool. Pojkarna tycker inte om Hanna. 
Elev 4 – Det gör dom visst annars skulle dom inte retas med hon. 
Elev 3 – Dom retas ju med Katarina som luktar pitepalt. 
Elev 4 – Men inte på samma sätt. 
Elev 2 – Var det inte Sofia som luktade palt? 
Elev 4 – Nä, Sofia var den där snygga, fräna saken. 
Elev 2 – Jaha. 
Anneli – Man kan väl säga att hon var poppis. 
Elev 3 – Jo. 
Anneli – Vem var Katarina och vad hade hon gjort? 
Elev 3 – Hon kom från Norrland och gillade palt. 
Elev 4 – Hon var säker jättesöt och så blev Sofia sur. 
Elev 3 – Hon var orolig att hon skulle bli populär bland killarna. 
Elev 4 – Det klart att hon var snygg, hon var ju norrlandstjej. (Gör du så där så blir jag arg) 
Elev 15 – Det var väl för att hon vågade vara sig själv som Sofia blev så sur på henne. 
Anneli – Du menar alltså att Katarina vågade vara sig själv? 
Elev 15 – Ja. 
Anneli – Hon såg inte ut som alla andra? 
Elev 15 – Mm. 
Anneli – Vad säger ni, vad har hon för slags relation till sina föräldrar, till mamman och 
pappan? 
Elev 3 – Pappan har inte riktigt tid för henne va? 
Elev 4 – Jag tror att hon tycker att Emma tog för stor tid. Hon får inte plats att leva. 
Elev 3 – Men hon tyckte om pappan. 
Elev 4 – Hon vill ha han för sig själv. 
Elev 1 – Hon pratar ju mer om farfarn. 
Elev 2 – Dom bryr sig ändå föräldrarna. När mamman säger kom och ge mig en kram när hon 
har drömt om henne och sådär. Dom bryr sig ju som i alla fall. 
Anneli – Hennes morfar och mormor då? 
Elev 3 – Morfar, var det inte, nä. 
Elev 8 – Var det inte hennes mormor som hon var lite rätt för, hon ville kunna krypa upp i knä 
på henne, men hon vågar inte. 
Elev 3 – Då var det ju morfar. 
Sofia – Nä, var det inte farfar? 
Anneli – Farfar var det. 
Elev 3 – Ja men då så. 
Sofia – Det var mormor med dom där bulldegskinderna. 
Elev 3 – Dom är lena. 
Elev 4, 10 – Just det. 
Elev 4 – Var det morfar eller farfar som hon ringde till? 
Elev 3 – Det var farfar. 
Anneli – Hon står honom ganska nära. 
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Elev 3 – Hon kunde ringa och bara prata. 
Anneli – Hon var ju rädd att det skulle vara farmor som skulle svara och att hon måste ha ett 
ärende om hon skulle prata med henne. Med farfar kunde hon bara prata. 
Elev 4 – Man behövde inte ens prata. 
Elev 3 – Man kunde vara alldeles tyst. 
Anneli – Precis. Ja, vad säger vi mer? Vi har inte hunnit läsa så långt. Vad tror ni kommer 
hända i boken då? 
Elev 1 – Jag tror att hon kommer att vara dum mot den där populära. 
Elev 4 – Jag hoppas att hon ger dom en fet smäll. 
Sofia -  Så ni tror att Hanna kommer att ta revansch på dom här? 
Elev 2 – Eller så får det utför för Hanna typ så hamnar hon på det där psykhemmet. 
Elev 3 – Hon har för mycket hjärna, för mycket hämndtankar. 
Elev 4 – Hon tänker för mycket. 
Elev 3 – För mycket hämndtankar helt klart. 
Anneli – När har hon det? 
Elev 3 – När hon vill hämnas på Sofia och pojkarna hon har ju hela tiden så här (vad gör du 
kvinna) hon vill så här Sofias ansikte mot asfalten och det är väl hämndtankar tycker jag. 
Anneli – Mm, det är det ju. 
Elev 2 – Skadeglädje. 
Elev 3 – Skadeglädje är ju hämnd. 
Anneli – Hon vågar ju inte göra så mycket, hon är ju rädd att hon också ska bli som Katarina. 
Att ingen ska tycka om henne. 
Elev 3 – Hon luktar ju palt. 
Elev 4 – Palt luktar ju gott. 
Anneli – Jaha hörni, vi tror att ni ska få läsa 2 kapitel till nästa vecka… 
 
Boksamtal  6/2-03 
 
Sofia – Några spontana kommentarer? 
Elev 4 – Barn är elaka. Förstår ni vad jag menar med äckligt nu va? Det jag sa igår. 
Elev 3 – Hade du redan läst den? 
Sofia – Känns det realistiskt då ändå? 
Elev 3 – Det är exakt så barn är. 
Sofia – Någonting annat? 
Sofia – Varför tror ni att Hanna inte vill bli stor då? 
Elev 4 – Men det ville man ju inte när man var liten. 
Sofia – Man ville vara pappas lilla flicka och slippa alla problem. 
Elev 3 - Jag ville bara bli vuxen. 
Elev 4 – Jag ville bara dö. 
Elev 17 – Jag tyckte att när man var liten så ville man fortfarande vara liten och leka med 
  barbiedockor och sådär, men sen efter ett tag ville man bara bli stor.  
Sofia - man ser på Hannas klasskompisar, dom pratade ju om killar och sådär. Dom 
             sminkar sig. Men Hanna är ju inte riktigt där. Dom har ju på nåt sätt tagit det här lilla 
             steget. 
Elev 17 - Dom är väl helt enkelt på en annan våglängd än henne. 
Sofia - Eller gör dom det bara för att dom andra gör det? 
Elev 4 - Dom gör det nog för att bli populär, kanske, Hanna har ju inte lekt klart än. 
Sofia - Samtidigt som man får känslan av att hon är mer mogen. Då är frågan – är det ett steg 

 hon måste ta, eller? 
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Elev 4 - Nää, man ska leka så länge man kan. 
Elev 17 - Ändå är det kanske i den åldern också att man liksom får andra intressen liksom, det 

 skiljer sig så mycket. Vissa kanske leker med dockor, vissa kanske springer runt och 
 frågar chans på killar liksom. 

Elev 4 - Och andra idrottar. 
Sofia - Känner ni igen den där uppdelningen av dom som är inne och dom som inte är  
            det? 

- Mmmmmmmm. 
Sofia - Är det nåt som alltid finns? 
Elev 8 - Det försvinner väl lite mer när man blir större. 
Elev 4 - Det försvinner väl i 7:an eller 8:an. 
Elev 3 - Det försvann då inte förrän jag kom hit. 
Sofia - Så här tycker ni inte att det är så i alla fall, att man bedöms för utseendet och… 
Elev 4 - Men hä gör man. Hä ä så, man bedöms för utseendet det gör man. 
Elev 17 - Om man känner att man blir dömd efter utseendet kan man ju då tänka på att man 
ska visa vem man är. 
Elev 4 - Jo men ändå, asså. 
Elev 8 - Jag tror inte man gör så mycket. 
Elev 4 - Man gör det inte medvetet, utan hä ä ju bara så. Erkänn, det är ju ändå första bilden  

du får utav en människa, som man ser, det är ju utseendet. 
Elev 8 - Men man tänker ju inte – Åh! Vad ful hon är, hon vill jag inte vara med. 
Elev 4 - Nää, det gör man ju inte, men det är ändå första uppfattningen. 
Elev 8 - Jo, men det är inte alltid man påverkas av det. 
Elev 4 - Nää, men ändå, det finns ju alltid i bakhuvudet. 
Elev 3 - Det är ju bara första gången. Sen tycker inte jag att man tänker på det. 
Elev 4 – Nä. 
Elev 3 - Inte tänker jag på utseendet hos mina kompisar. 
Elev 4 - Men alltså, man tänker ju inte på det men det finns ju där utan att man tänker på det. 
Sofia - Vad säger ni andra, vad säger Elev.15? Tycker du att det stämmer? 
Elev 15 –Vad då? 
Sofia - Att man bedöms efter utseendet även fast man blir äldre? 
Elev 15 - Så är det ju med alla. 
Elev 17 - Så beror det ju på vars man är också, tycker jag i alla fall. 
Sofia - Hur menar du? 
Elev 17 - Det är kanske mer så dära att man tas för utseendet på ett annat ställe, än på ett 
annat ställe, nämen asså. 
Sofia - Det kan ju också ha med hur mycket mode, min sambo som var uppe i, ja, vars var 

 han? Arjeplog kanske. Han sa i alla fall att där var det mycket flanellskjortor, inte nåt 
 ont sagt om det, men bara sagt att det är olika också från ställe till ställe. Hur? Vad 
som är, för där är det ju mycket arbetare som i skogen och då kanske dom har det, så 
där. 

Elev 4 - Mina kompisar går ut och festar i flanellskjorta. 
Sofia - Fast det är ju inte heller sagt att det behöver vara sämre för det, men det är bara mode 

 på vissa ställen. 
Elev 4 - Vi har ju också dom där flygdjävlarna som går omkring i sina jävla kråsskjortor. 
Elev 3 - Det är fint. 
Elev 6 - Det tycker jag också. 
Elev 3 - Det beror på vem det är. 
Sofia - Men under sommarlovet, det är ju ett sommarlov som ni fick läsa hemma. Vad är det 
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 som har hänt, det känns ju som att det har hänt mycket i klassen. 

Elev 17 - Pratar du nu om…. 
Sofia - Boken ja. 
Elev 4 - Det har blivit omgruppering 
Sofia - Hur då? 
Elev 3 - Tjejerna har börjat utvecklas och dom tycker det är spännande med killar, och 
killarna tycker det är spännande också, så där. 
Elev 4 - Man har blivit intresserad av det motsatta könet. Sen så blir det gruppindelningar, det  

liksom att nu är det dom fräna osså är det dom ofräna. 
Elev 17 - Och det kan ju va så också att nu känner hon att hon kanske inte heller vågar ta det 

 steget, liksom, alltså. 
Elev 4 - Och bli större. 
Elev 17 - Ja, men alltså, som när jag var ung då vet jag att då började alla mina kompisar 

 använda BH, till exempel, och jag kände som också att jag ville börja använda BH, 
 men jag vågade inte börja använda BH, då skulle liksom dom tänka – jaha liksom, nu 
har ju hon också liksom, det kändes som så dära att jag ville inte. 

Elev 8 - Det kan också va att killarna inte varit snäll med henne, så hon kände väl inte direkt 
 nåt nja… 

Elev 4 - Respons. 
Elev 8 - Precis. 
Sofia - Och hur är Karin efter sommarlovet då? 
Elev 4 - Hon är ju dum. 
Elev 3 - En idiot. 
Elev 4 - Hon har ju blivit frän. 
Elev 3 - För hon vill ju inte va med sin riktiga kompis, hon tycker det är viktigare att vara 

 populär. 
Elev 4 - Eller va ut med Olle, han är ju populär. 
Elev 8 - Men det är ju hon int. 
Elev 4 - Jo. Men hon vill ju va ut med Olle verkar det som. Sen vågar hon int visa för dom där 

 stropparna att hon tycker om honom. 
Elev 16 - Men att hon vill va med Olle är för att det är populärt. 
Elev 4 - Ja, alla vill ju va me Olle. 
Sofia - Var det så också? 
 -jaa…. 
Elev 17 - Men nää. 
Sofia - Men Elev.17 säger nej. 
Elev 3 - Va fan har du haft för skola? Jag börjar undra. 
Elev 17 - Det var ingen som var populär å grejor. Jag var inte populär i alla fall. 
Elev 4 – Inte jag heller. 
Elev 17 - Int vet jag om det fanns nå populära heller. 
Elev 5 - Näe, int, asså typ populär och populär, men det var gruppindelningar. 
Elev 17 - Jo, jo men det är det ju alltid. 
Elev 16 - Hela vår klass var opopulär, alla tjejer i våran klass var så här. 
Elev 4 - Skabben. 
Sofia - Och hur märktes det då? 
Elev 16 - Jamen alltså. 
Sofia - Eller var det en känsla ni hade eller? 
Elev 16 - Nämen vi va typ den här klassen som aldrig vann något på dom här 

 Idrottsturneringarna. 
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Elev 3 - Det gjorde då int vi heller. 
Elev 16 - Och folk, som alla andra klasser höll alltid på liksom och tyckte att, jamen dom, 

dom e inte riktigt som oss. När vi skulle göra saker i skolan gemensamt var det 
liksom alltid vi som inte var med riktigt. Men killarna i våran klass var populära, 
 inte allihopa men… 

Sofia - Men visade dom något mot er tjejer då? 
Elev 16 - Jo, de höll ju typ på att tracka ner på oss hela tiden. 
Sofia - Men sen det här med Katarinas party då. Varför går hennes klasskompisar dit alls? 
Elev 4 - Dom gick dit för att jävlas med henne. Det var endast därför dom gick dit. 
Sofia - Allihopa? 
Elev 4 - Eller, inte alla, men alltså… 
Elev 16 - Hanna gick väl dit för att hon var tvungen. 
Elev 4 - För att inte bli utanför. 
Elev 16 - För annars skulle hennes föräldrar bli väldigt ledsna. 
Elev 8 - Misstänksamma om hon inte hade gått. 
Elev 3 - Hon var tvungen att tycka att det var kul. 
Sofia - Och dom här Lina och Sofia som bara ler hela tiden. Dom gör ju egentligen 

 ingenting, men dom gör ju ingenting för att stoppa det heller. 
Elev 4 - Dom är delaktiga. Dom fryser ju bara ut resten av tjejerna som inte är sådära dumma 
i huvet, blåsta. 
Sofia - Samma Simon, han vill ju också vara med. Och varför har Kararina den här festen 

 överhuvudtaget? Det kan man ju fråga sig. 
Elev 4 - För att hennes föräldrar vill att hon ska skaffa nya kompisar i den nya klassen. 
Elev 3 - Hon trodde att hon skulle få nya kompisar om hon bjöd på en massa gott. 
Sofia - Köpa kompisarna. Ni får gärna lägga in vad som helst, när som helst, om vad som      
helst. Men det här med att dom verkar bara vara två och två allihopa. Särskilt tjejerna. 
Elev 4 - Men tjejer är så. 
Elev 8 - Dom kan bara vara två och två, annars hamnar en utanför. 
Elev 3 - Tjejer kan typ inte vara fler. 
Anneli - Är det verkligen så? 
Elev 4 - Man kan det. 
Elev 17 - Vi var så elaka när vi var små. Vi var som tre stycken och det var alltid då jag var 

 med den ena snackade vi skit om den tredje, och när jag var med den tredje så  
snackade vi skit om den andra. 

Elev 3 - Vad jävlig du var. 
Elev 17 - Jag var jättejävlig. 
Elev 4 - Okej då, man var väl också så med gamla tjejkompisar. Fast nu går det bra att vara 

 tre.  
Elev 17 - I den här åldern spelar det ingen roll. 
Elev 4 - Nä alltså det går jättebra. 
Elev 3 - Det är inte alltid det går i alla fall. 
Elev 4 - För oss går det jävligt bra. 
Anneli - Men varför är det så? Klarar tjejer inte av det? 
Elev 17 – Vi kan ju va flera. 
Elev 4 - Vi ligger typ på samma våglängd, för vi tycker samma saker, om de flesta, och så 
där. 
Elev 3 - Ja, man passar bra ihop med vissa människor, det är ju så, och då spelar det ingen roll 

 om man är två eller åtta. 
Anneli - Så om man är tre så är det någon som känner sig hotad, liksom att man ska hamna 
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Utanför? 

Elev 4 - Nä, jag har då inte känt så. 
Anneli - Jag tänker på det här med att dom bara är två och två som i den här klassen också. 
Elev 4 - Jag kan ju bara säga det att killar dom har fruktansvärda problem alltså när dom  

kommer upp i högre åldrar och dom är fler. Då börjar killarna få problem med det. 
Sofia - Så det är inte bara tjejer… 
Elev 4 - Killar får problem med det när de blir typ 18. 
Elev 3 - Dom gör ju så själv. 
Elev 4 - Killar ja, nå så djävulskt. 
Elev 3 - Alla mina killkompisar snackar skit om alla sina killkompisar. 
Elev 4 - De snackar skit om alla andra som kommer från typ hela Arvidsjaur. 
Sofia - Då kan vi ju säga att det är precis tvärtom, tjejer kan vara tre, men inte killar. 
Elev 4 - När tjejer kommer upp i enhög ålder går det jättebra att vara tre, men när killar gör 

det så hä, hä gå int. 
Elev 16 - Men det kanske är lite olika också. 
Elev 3 - Det beror ju på personerna, alltså det går ju. 
Elev 4 - OK, jag kommer ju från en inskränkt jävla by. 
Elev 16 - Jag tycker att killar är liksom, de är typ fem stycken. 
Elev 3 - Killar är ju nästan aldrig två. 
Elev 17 - Nä, för då tror dom att dom är…. 
Sofia - Vad säger du Elev.14? Du håller ju på med lagidrotter. Syns det där någonting? 
Elev 5 - Det är ju oftast bättre sammanhållning. 
Elev 14 - Det blir ju oftast bättre sammanhållning om man sysslar med lagidrott. Man blir 
som ett helt gäng. Är det ett schysst gäng så är det verkligen så att alla kommer sams med 

 alla. Och alla kan umgås. Det är i alla fall vad jag är van vid. Man kan vara fyra pers 
ena stunden och ha det hur bra som helst och i nästa sekund kan man vara ensam med 
en tjej och ha det bra med den. 

Elev 4 - Det tyckte inte jag när jag spelade fotboll. 
Sofia - Och då kan vi helt enkelt komma fram till att det beror inte så mycket på kön utan på 

 människan helt enkelt. 
Anneli - Och på situationen 
Elev 4 - Det tycker inte jag. Fy fan för fotbollstjejer. 
Sofia - Dom i det laget i alla fall. 
Elev 4 - Nä, alla som spelar fotboll egentligen har problem. 
Sofia - Om vi återvänder till boken, även om det är intressant att höra om annat. Katarina är 

 borta en vecka och sen när hon kommer tillbaka så sägs det på flera ställen att fröken 
 hon blundar och blundar och blundar. 

Elev 4 - Hon vill ju inte se vad som har hänt, att hon mår dåligt. 
Elev 8 - Alltså hon ser ju inte vad som händer i klassrummet, hon tror att allt är… 
Anneli - Är det att hon inte vill se? 
Elev 4 - Hon vill inte se. 
Elev 3 - Lärare kan inte hjälpa när det är typ mobbing och sånt där, det går inte för att det är..  

Det hjälper aldrig. 
Elev 8  - Men även om dom skulle få reda på det och det kanske slutar så kommer dom ju 

 aldrig någonsin tycka om henne, dom kommer att se snett på henne ändå även fast 
 dom inte gör något…men dom fryser ju ändå ut henne. 

Elev 3 - Har man en stämpel så har man den. 
Elev 8 - Lärare kan ju inte precis säga att nä det är synd om hon, nu måste ni börja va med 

 hon, det går ju inte. 
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Elev 4 - Men du mår jävla bra när det är en hel klass som ställer upp sig på rad i klassrummet  

och säger förlåt för det där. Man mår jävligt bra. 
Elev 3 - Nä, inte om dom inte menar det. 
Elev 4 - Men då får dom stå där tills dom menar det, du hör ju på rösten om dom menar det. 
  
Boksamtal  13/2-03 
 
Anneli – Nu börjar boksamtalet. Och så blir det alldeles tyst. Alltså vad tycker ni. Nu är det ju 
ganska många sidor som ni har läst sen Sofia sist läste. Bland annat så hade hon ju bråkat med 
Karin, kommer ni ihåg det? 
Elev 3 – Slagsmålet? 
Anneli – Kommer ni ihåg det? Men alltså varför bråkar dom egentligen? 
Elev 4 – Det här att hon kom fram till Hanna och sa att hon var äcklig. 
Elev 3 – Hon sa det bara för att impa på Sofia. 
Elev 4 – Då kan man ju säga så här då att vad gjorde hon där? 
Anneli – Ja, precis, det var ju dagen före hon hade varit och hälsat på Hanna. 
Elev 4 – Hon hade fått mens och var där och skråla. Då dög hon. 
Anneli – Varför tror ni att hon gick till Hanna och inte till Sofia? 
Elev 3 – Hon visste att Hanna stödjer kanske. 
Elev 4 – Sofia verkar okänslig. 
Elev 8 – Det är väl den där, hette hon Karin hon skulle visa mer att hon var cool och hon är 
som en helt annan person hon behöver inte visa det. Men egentligen tyckte hon ju om Hanna 
och det var därför hon gick till Hanna…hålla ihop för Hanna har ju varit sig själv men det vill 
inte Karin. 
Anneli – Så hon kallar Karin för feg. 
Elev 8 – Mm. 
Elev 4 – Hon följde med strömmen hellre än att stå på egna ben. 
Anneli – Det var inte så att Sofia och dom stod och iakttog Karin när hon gick fram till Hanna 
dagen efter? Hur påverkar farfars död Hanna? 
Elev 3 – Hon har ingen att söka stöd hos, ingen att berätta för. 
Elev 16 – Har hon inte nå föräldrar? 
Elev 3 – Jo, men hon pratar inte med sina föräldrar om sånt. Hon kunde bara prata med farfar. 
Elev 1 – Och när farfar dog så har hon ingen att prata med och då kanske hon… 
Elev 4 – Jag tror att hon kanske skulle kunna prata med pappan men han har som så mycket. 
Anneli – Tror ni att han anar något eller tror ni att han helt enkelt inte förstår? 
Elev 4 – Jag tror att han anar. Jag tror inte att han vill förstå. Det blir kanske för jobbigt. 
Anneli – Jag tänker det här när dom hade slagits Karin och Hanna så ringer fröken hem till 
Hannas föräldrar och säger just, hon kanske inte tar upp att dom har slagits men hon nämner 
något om att hon tycker att Hanna verkar dra sig undan. Och där måste vi väl ändå säga att 
hon tar som ändå tag i det, hon hade ju märkt det. 
Elev 8 – Han måste ju ha anat något annars skulle han inte tro att hon tänkte hoppa när hon 
var kvar på klippan, utan… 
Anneli – Men alltså, hon pratar ju på ett sätt fortfarande med sin farfar kan man väl säga… 
Elev 3 – Jo, han vakar över henne. 
Anneli – Han är hennes skyddsängel. 
Elev 4 – Men ändå så tror ju folk att hon är knäpp när hon skrev vykort till farfar. 
Anneli – Vad säger ni om det här avsnittet när hon blir slagen av då, av Peter? 
Elev 3 – Anmäl den jäveln. 
Elev 4 – Killar är horor, dom är ju det. 
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Elev 16 – Alla är ju horor och sluttar. 
Elev 3 – Enligt Elev 4 är alla bögar eller horor. 
Elev 4 – Killar är fan int smart. 
Elev 3 – Nä men de va ju… 
Anneli – Varför gör han det då? 
Elev 4 – För han är kär i henne. 
Anneli – Tror ni det? 
Elev 4 – Jo. 
Elev 14 och Elev 3 – Nä. 
Elev 2 – En liten kaxig person som alla andra. 
Elev 4 – Nä, vet du han är kär i henne och vågar inte visa det. I stället för att visa det så ska 
han va frän. 
Elev 2 – Om en kille är kär i en tjej och så slår han henne, så är det ju inte. 
Elev 16 – Nä men det tror jag inte. 
Elev 2 – Nä inte kär. 
Elev 16 – Ja menar man slår inte. 
Elev 3 – Elev 4 får tycka själv. 
Anneli – Ni måste prata en i taget, tänk på bandspelaren. Ni måste vara tysta, hi hi. Så ni tror 
inte att han är kär i henne? 
Elev 4 – Jag tror det. 
Elev 2 – Nä. 
Anneli – Du tror det. Kanske lite grann. Han kanske också vill visa sig cool inför sina 
kompisar. Tror ni att han förstår hur ont det gör? 
Elev 3 – Nä. 
Anneli – Hur allvarligt det egentligen är. 
Elev 4 – Typ som när dom stängde in henne i den där lilla grottan. Jag hade dött, jag hade 
slutat andas. 
Anneli – Varför stängde dom in henne där? 
Elev 3 – För att visa att dom var någon. För att visa att dom hade övertaget. 
Anneli – Vem var det som stängde in henne? Var det Peter och killarna i klassen eller? 
Elev 4 – Och så satt Torsten utanför öppningen. 
Elev 16 – Ja, när han blockerar den där grottan. Var det inte så här hon var i mitten och så var 
det två på varje sida, var det inte så? 
Elev 4 mfl. – Nä. 
Elev 3 – Alltså vad har du läst? 
Elev 4 – Elev 16, var har du läst? Dom hade grävt ett litet hål. 
Elev 16 – I en snögrotta? 
Elev 4 – I en snödriva, och så sen hade dom stoppat in henne där, då satte dom Torsten, den 
feta saken framför öppningen så att hon inte skulle ta sig ut, det var en person. 
Elev 16 – Jaha, jag fick för mig att det var någon slags grotta, jaha okej då. 
Elev 8 – Men kunde hon andas där inne? 
Elev 3 – Det var väl lite luft, men det var ju tungt att andas. 
Elev 2 – Men vad då, satt han bara framför öppningen? 
Elev 4 mfl. – Jo. 
Elev 16 – men gud var get han måste ha varit. 
Anneli – Det kanske var en liten öppning. 
Elev 3 – Ja men hallå inte behövde han väl sitta och täcka hela öppningen. 
Elev 2 – Han kanske är fastkorkad. 
Elev 4 – Axlarna stöttar ju mot taket när hon satte sig upp så det var ju inte stort. 
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Elev 16 – Men varför gjorde hon, varför sparkar hon inte på honom, den där feta? 
Elev 3 – Hon klöste på honom. 
Elev 14 – Det skulle man ha gjort. 
Elev 3 – Vad kan en liten tjej göra mot en stor Torsten? 
Anneli – Hörni, nu pratar ni i mun på varandra igen. Ni får gärna prata men en och en. Det 
blir alltid tyst när man säger så. 
Elev 3 – Hon kunde gräva sig ut med fingrarna. 
Elev 2 – men hon har tumvantar. 
Elev 3 – men dom hade ju tagit hennes vantar och mössa och kastat dom. 
Elev 2 – Varför hade hon krupit in där då. 
Elev 3 – Hon blev ju instoppad. 
Elev 2 – Jaha, men jag har inte läst det där. 
Anneli – Då kommer du att förstå när du läser. 
Elev 8 – Hon blev ju som inpulad där. 
Elev 3 – Dom slängde snöbollar på henne och så halkar hon.  
Elev 4 – Hon var i den snöfria zonen och så börjar dom kasta snöbollar på henne. 
Elev 16 – Alltså vet du det här herregud. 
Elev 4 – men hade inte ni en snöfri zon på eran skola? 
Elev 3 – Nog fan hade vi det. 
Elev 4 – Jo vi hade en snöbollsfri zon. 
Elev 3 – Jo, snöbollsfria zonen. 
Elev 8 – Man fick bara kasta snöbollar bakom gympan. 
Elev 16 – Hur gammal är hon nu om jag får fråga? 
Elev 3 mfl. – Hon är 11. 
Elev 2 – Hon är ganska stor när hon ligger på det där sjukhuset. Då pratar dom om att sälja 
hennes lägenhet. 
Elev 3 – Hon är över 18. 
Elev 4 – Alltså 10 år senare eller nå, hon är typ 20, 21. 
Anneli – Hon tittar som tillbaka på hur det var.   
Elev 2 – Men dom snackar ju fortfarande om hormoner som inte var…så hon kan ju inte vara 
så gammal. 
Elev 15 – Dom pratar ju om universitetet. 
Elev 2 – när man blir så där sjuk då när man blir psykiskt sjuk då blir det obalans i 
hormonerna och så får man ingen mens. Eller om man mår dåligt över något överhuvudtaget. 
Anneli – Men hon tyckte att det var ganska bra att hon inte hade någon mens alls. Hur kände 
hon inför det? 
Elev 8 – Hon ville väl ha det bra men att hon inte ville att hormonerna skulle utvecklas och 
hon ville inte bli vuxen och det var det hon tyckte var bra. 
Elev 3 – Men på skolan också alla hade ju ”å mensäckel, du har fått mens, vad äckligt”. Dom 
har ju gjort att det är äckligt att ha mens. 
Elev 4 – Och det var ju hon, Ylva och Katarina, men annars för Sofia och dom, det var väl 
fint för dom. 
Elev 3 – Flatorna. 
Anneli – Dom kanske kände sig stora då, det kanske inte Hanna ville vara. 
Elev 4 – Ville kunna sitta i pappas knä. 
Elev 16 – Det kan hon väl göra ändå. 
Elev 4 – Ja, jag gör då det ändå. 
Elev 3 – Jag skulle inte rymmas. 
Sofia – Vad tysta ni är. 
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Elev 16 – Vi har ju diskuterat nästan allt. 
Anneli – Nej det har vi inte, ni diskuterar i mun på varandra. 
Elev 15 – Det finns en fråga här som du inte har frågat. 
Anneli – Precis, jag såg just det. 
Elev 15 – Fråga den då. 
Anneli – Den har jag visst tagit upp, den har vi pratat om. Det här med att fröken ringer ju 
hem. Sa jag det? 
Elev 3 – Ja! 
Anneli – Eller hur, och just det det här med att det verkar som att dom ändå inte vill förstå. 
Men är det bara pappan som, för hon ligger ju i sin säng och ska sova där när han kommer in, 
hon vill ju berätta men hon kan inte. 
Elev 4 – Jag tror att hon vill att han ska krypa ner i sängen och fråga hur det är. 
Elev 3 – Ja, ta det i hennes takt. 
Elev 4 – Ja ta det lugnt och ligga och prata om, och fråga hur det är och så och hon kan 
liksom bara bhaa! Bara storskråla och berätta. 
Elev 16 – Du är så bra på att uttrycka dig. 
Anneli – Och sen säger hon senare i boken, det här som jag läste sist att hon inte ville göra 
dom ledsna. Att dom har nog mycket att tänka på hennes föräldrar. 
Elev 3 – Vuxna problem. 
Anneli – Tror ni att hennes mamma märker något? 
Elev 1 – Hon frågar hela tiden hur det är med Karin och varför hon inte är med Karin. 
Elev 3 mfl. – Mm. 
Anneli – Och vad svarar Hanna då? 
Elev 3 – Hon svarar aldrig, Hanna svarar inte. 
Elev 3 – Hon ignorerar det mest. 
Anneli – Det här när hon står på klippan, tror ni att hon försöker ta sitt liv då eller? 
Elev 3 – Hon tänker på det tror jag. 
Elev 4 – Hon funderar. 
Anneli – När hon står där uppe på rauken. 
Elev 4 – Hon tänker väl på det, vad skönt det skulle vara om man slapp ta tag i skiten. 
Elev 3 – Det skulle vara en enkel lösning att gå fram. 
Anneli – Vad är det som gör att hon inte gör det då? 
Elev 4 – Hennes familj. 
Anneli – Vad tänker hon på mer när hon står där? 
Elev 3 – Glass. 
Elev 4 – På farfar som står bakom henne och håller handen på axeln och känner att den 
sjunker ner, ner till hjärtat. 
Elev 6 - Hon gör det för farmor också. 
Anneli – Varför hoppades hon det? 
Elev 4 – För att farmor är så frusen och liten. 
Elev 3 – Som ett barn med grått och rynkigt ansikte. 
Elev 2 – Det är ingen verklig bok det här. 
Anneli – En verklig? 
Elev 2 – Det är inte verkligt. 
Anneli – Jo, den är verklighetsbaserad, hon har varit med om liknande, eller om… 
Elev 1 – Jo, men inte helt. 
Sofia – Inte helt, nej. 
Anneli – Men hon har varit med om liknande upplevelser som hon skriver om. 
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Elev 2 – Jag vet inte om jag har svårt för att förstå eller sätta mig in i hur det är att bli utsatt 
för sånt här, det är så extremt, trycka ansiktet i spyor. 
Elev 3 – Det är inte extremt, jag och Emma som mobbade barn har väl lätt. 
Elev 4 – Att förstå liksom. 
Elev 16 – Jag har det inte, jag har svårt att förstå. 
Anneli – Det är ganska hemska saker hon är med om. 
Elev 2 – Jag kan inte föreställa mig att någon är så elak mot någon annan. 
Elev 1 – Alltså inte i den åldern. 
Elev 4 – Men då kan jag säga så här, det är i den åldern som barn är som värst. 
Elev 3 – Jo. 
Elev 4 – Dom e så hemsk, dom är så onda med varandra alltså. 
Elev 3 – Inte exakt dom där händelserna men situationerna alltså att… 
Elev 4 – Utfrysning. 
Elev 3 – Att den som skulle vara ens kompis är inte det på skolan men sen på fritiden och sånt 
där. Alltså barn är så där. Det var liksom alltså exakt så där för mig. Jag har väldigt lätt att 
sätta mig in i det, så där kan det vara. Så är det! 
Elev 4 – Det som krävs av barn hä den minsta lilla avvikelse, för det var en händelse i 
sommar i Arvidsjaur, det var en kille, han går i fyran. Han blev förföljd för att han var 
Jehovas. Han blev slagen och typ förföljd alltså han fick springa på vägen hem från skolan. 
Elev 3 – Av en annan kille? 
Elev 4 – Ja, liksom bara en sån sak, för att han var annorlunda. 
Elev 3 – I den där åldern då får man bara inte vara annorlunda, då blir man utsatt. Det är då 
det ska kännas så här typ wow. 
Anneli – Jag tänker som Torsten här som satt och vaktade utanför snögrottan. Han kände ju, 
det var någon annan grej också, att det ändå var fel men han vågade ändå inte göra något på 
någon sätt för han var rädd för att han skulle bli utsatt i fall han vägrade. 
Elev 4 – Just därför att han är i riskzonen. Han ser int ut som alla andra, han äter för mycket 
och motionerar inget. 
Elev 8 – Dom kommer som ändå inte att tycka om honom dom utnyttjar han bara. 
Anneli – För typ såna som han eller? Eller kanske för alla andra, dom tycker kanske att det är 
skönt att ha en sån som han, ha någon som alla riktar in sig på. Det är därför dom inte säger 
något. 
Elev 3 – Dom kanske skäms. 
Elev 4 – Dom är glad att det är inte mig. 
Elev 3 – Det finns alltid ee, nu kom jag inte på vad jag skulle säga. 
Elev 4 – Dom är glada över att liksom, det var inte mig dom gjorde så med. Men ändå mår 
dom ju dåligt för att dom ser, liksom vad som händer. 
Anneli – Det är det man kan känna också att hur kan det få hända såna här saker. Det kan ju 
vara en förklaring. Men dom vuxna runt omkring, lärarna? Nu ringde hon ju ändå hem till 
hennes föräldrar. Hände det någonting? 
Elev 4 – Pratade lite grann om Hanna. 
Elev 3 – Dom kan ju inte göra något om Hanna inte börjar prata. 
Elev 4 – Hon kan ju typ gå till kuratorn. 
Elev 3 – Hon måste ju ändå prata. 
Elev 4 – Jo, men efter ett tag som hon har suttit där ett tag. 
Anneli – Om vi tar det här Karin då, tror ni att hon mår bra? 
Elev 4 mfl. – Nej! 
Anneli – Hon verkar ju ha det jobbigt på sitt sätt. 
Elev 3 – Karin slåss nog med sina samvetskval. 
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Sofia – Ska vi köra den kortare i dag? Ni ska nämligen få igen era noveller. 
 
 Boksamtal samt utvärdering   26/2-03 
 
Sofia – Jaha, nu har vi hunnit läsa ut boken. Det hoppas jag att alla har gjort. Vad tyckte ni? 
Elev 4 – Jag tyckte den var bra, men fan, ska böckerna sluta så där? Alla böcker bara slutar så 
där tvärt, jag hatar det, jag vill ha ett slut. 
Sofia – På vilket sätt tyckte du inte att det var ett slut? 
Elev 4 – Ok att hon fick komma hem från psyket, men jag vill veta, kommer hon fungera bra 
ute i samhället nu. Kommer hon åka tillbaka in på psyket? 
Elev 3 – Ja, och hur kom hon i på psyket? 
Bifall från flertalet. 
Elev 9 – Man får ju som inte veta varför. 
Elev 4 – Det verkar precis som hon åk in dit för att hon har skärt av sig handlederna, det gör 
man ju när någon kommer på att man åk in på psyket. 
Sofia – Man får ju lite föraningar, till exempel hur det ska gå på högstadiet till exempel, det 
anar vi ju. 
Elev 3 – Jag tyckte ju att, det var ju liksom vara några händelser så här så var det som bara 
samma mobbing, samma händelser ungefär hela tiden. Det vart liksom för mycket, för långt, 
det vart tråkigt och man vart less. 
Elev 4 – Det tyckte inte jag. 
Elev 3 – Jag ville vara läsa ut den, det var samma hemska händelser hela tiden. 
Elev 4 – Jag tyckte inte det, jag tycket den är bra. 
Elev 2 – Jag skulle vilja veta hur gammal hon är nä hon är där inne, det får man inte veta. Det 
verkar vara så här att Andreas är stor nu, ja sånt där. Man får aldrig veta hur gammal hon är 
eller sånt där. 
Elev 4 – Men hon hade ju egen lägenhet, hon måste ju va. Hon har ju gått ut gymnasiet. 
Sofia – Man kan ju gissa ungefär. Ni har ingenting att säga om boken? 
Anneli – Tyckte ni att den var jättetråkig? 
Elev 4 – Jag tyckte att den var bra. 
Elev 3 – Det är väl bara att gå runt så får alla säga vad dom tycker. 
Anneli – Det kan vi göra. Vem börjar. 
Sofia – Elev 7 börjar. 
Elev 7 – Jag tycker den var seg. Det var ändå som bra att det verkligen har hänt. Det tycker 
jag gör den som mycket…Den var lite svår att hänga med i, det var så där, den var inte så där 
jättebra men. 
Sofia – På vilket sätt var den svår att hänga med i? 
Elev 7 – Jag vet inte, det var som… 
Anneli – Var det de här kursiva, de kapitlen? 
Elev 7 – Nej, det förstod jag ändå ganska bra, men det var…Det var väl mest i början när man 
läste så sällan. Jag vill som läsa allting, jag vill läsa ut boken. 
Elev 10 – Ja, jag tyckte att den var så där, beskrev för mycket så mycket som kanske inte 
behövde vara med men ja, jag tyckte inte att det hände så mycket. Alltså det beskrev så 
mycket för att en liten sak skulle hända så man trodde att det var en stor grej som skulle kunna 
hända, fast det var bara något litet. 
Sofia – Kände du igen dig i något, i någon från boken? Kan det vara därför du inte tyckte att 
den var bra? 
Elev 10 – Ja, det kan det vara. 
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Elev 4 – Jag tyckte att den var jättebra. Jag tyckte det var bra hur dom skrev och så där, jag 
kände liksom hur hon mådde, så mycket som hon bara ville försvinna. 
Sofia – Kan det vara för att du kände igen dig då? 
Elev 4 – Ja det har det. Nog förstår jag att inte lärarna och alla föräldrar ville se det, det vill 
dom inte. 
Sofia – För att dom inte vet vad dom ska göra eller? Elev 16 då? 
Elev 16 – Jag tyckte den var dålig. Den var så där detaljerad och så var det så där 
beskrivningar och sånt där konstig text, konstig svenska. Jag vet inte, men sen hände det som 
ingenting, det var liksom så där. Det klart att hon har blivit mobbad och så där men jag tyckte 
inte att det var så spännande att läsa. Det var inte speciellt kul. 
Sofia – Så varken handlingen eller språket gillade du? 
Elev 16 – Handlingen tyckte jag var det tråkigaste, det var typ det sämsta tycket jag i alla fall. 
Jag skulle aldrig rekommendera den här boken åt någon. 
Sofia – Inte ens för någon som har varit med om det som kan få se att någon annan har det 
likadant? 
Elev 16 – Ja, det kanske. Jag vet inte, det var så där att fråga chans och så där, det var som 
inte kul att läsa. 
Elev 4 – Så var det när man var så där. 
Elev 10 – Nej, så var det inte, så var det typ i ettan. Ja när man typ höll på att fråga chans. 
Sofia – Du menar att dom var för… 
Elev 4 – Efter. 
Sofia – För barnsliga? 
Elev 4 – Barn ska vara barn. 
Elev 15 – Det utspelade sig för några år sedan och då var det så. Allt sånt där har börjat krypa 
längre ner i åldrarna. 
Elev 4 – Vi ska ju ta Elev 3 nu. 
Sofia – Ni får sticka in något om ni vill. 
Elev 3 – Jag tyckte att nog var det som en ok bok men jag tyckte inte den var nå rolig att läsa. 
Det var ju som samma händelse hela tiden, hon blir ju bara mobbad hela tiden. Man blev typ 
trött av att bara läsa. 
Sofia – Så du blev less på själva handlingen? 
Elev 3 – Ja, jag tycker ändå inte att det är något att rekommendera till dem som har blivit 
utsatta för mobbing. Jag tycker inte att dom ska läsa den. 
Elev 1 – Man vill inte veta att man ska hamna på ett psykhem. 
Elev 3 – Eller alltså jag tycker inte att den var så… 
Elev 16 – En sak tycker jag var liksom så här väl överdriven när man läser om det här med att 
skära sig i handlederna, det var ju, hon mådde kanske men jag tyckte att anledningen till att 
hon gjorde det var lite, ja… 
Elev 3 – Det tycker inte jag. Jag har också blivit jättemobbad och man vill verkligen bara 
försvinna. 
Elev 15 – Men det märker man när man läser boken att hon mår verkligen jättedåligt. Det är 
inte så att hon bara är lite retad utan hon vill ju liksom dö. Då är det inte konstigt att hon… 
Elev 3 – Jag förstår ju att hon skär handlederna av sig, men det blir som tjatigt, samman 
händelser hela tiden. Nu mobbar dom henne och mobbar och mobbar, hela boken. Och man 
fick läsa 200 sidor om det. 
Sofia – Samtidigt som det kanske är verklighet så hade kanske boken vunnit på att bli 
kortare? 
Elev 3 – Jo. 
Elev 4 – Det tycker inte jag. 
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Elev 13 – Jag tycker inte att den här boken var så bra. Men det är ju viktigt att skriva om sånt 
här. Men att i en sån här bok, man satt som och väntade på att något skulle hända och väntade 
på själva poängen men den kom som aldrig och sen vad menade dom med det där… 
Elev 3 – Man väntar på något som inte kommer. 
Sofia – Det kanske är det som boken lite grann visar att den här lösningen inte finns. Det 
kanske är väldigt svårt att komma till en…och det gör att boken som enbar underhållning kan 
ha lika stort värde som verklighetsskildring. Elev 11. 
Elev 11 – Ja, jag tycker den var seg att läsa och som alla dom andra har sagt. Det hände ju 
som inget, eller det hände ju som hela tiden, men det var som aldrig nåt nytt, det var bara 
samma sak. 
Elev 10 – Det hände saker men det kändes som om det inte hände något, kändes som att det 
stod still. 
Elev 3 – Det där är ju verklighetsbaserat, så är det i verkligheten. Det är ju bara det att det är 
inte så kul att läsa om det. Det är inge kul, det är ingen kul bok. Jag skulle aldrig läsa… 
Elev 13 – Det är ingen som man läser för egen skull. 
Sofia – Tror ni att den skulle fungera bättre som film? 
Elev 3 – Nej, det är samma sak då. 
Elev 4 – Om dom skulle fixa ett slut på den. 
Elev 16 – Jag tror den bara skulle bli värre om det var en film, och sitta och titta på när dom 
är på disco och grejar. 
Elev 3 – Även om det är en film så vill man ha ett slut. 
Elev 16 – Jag skulle inte gå på bio och se den där filmen. 
Elev 15 – Ja men scenerna skulle ju vara kortare då är det blir i boken. I en film till exempel 
på det där discot skulle det vara liksom, dom skulle inte beskriva så mycket som när hon bara 
stod där och tittade på, där skulle det liksom vara… 
Elev 9 – Det skulle inte beskriva hennes känslor, det skulle bara beskriva handlingen, inte vad 
hon känner. 
Elev 6 – Jag känner igen mig i hennes grubblerier. 
Elev 1 – Jag tyckte att det var ganska bra, men det som händer är lite lite på tre år. Det dom 
tar upp är ju det som händer men det är ändå inte så mycket. Jag tänker att det händer inte 
varje dag… 
Sofia – De har ju som tur var Katarina också, som får ta lite… 
Elev 1 – Jo, det är som få saker dom tar med som inte hänt. Typ att hon får vara ifred en dag. 
Jag tyckte att det var bra att dom skrev om barn för vuxna så man får se hur barn har det. 
Sofia – Precis. Det var det som var meningen när vi läste den på universitetet, då skulle vi 
läsa den bara för att få en inblick i hur yngre tänker och för att man kanske skulle kunna 
använda den i undervisningen och kanske prata om såna problem. 
Elev 1 – Det är ju fem år mellan slutet och den vanliga texten. 
Sofia – Och man får ju lite inblickar. 
Elev 1 – Man vet aldrig vad som händer på högstadiet, gymnasiet eller högskolan. 
Sofia – Man får bara lite föraningar, dom far dit och lär sig stoppa huvudet i toalettstolen. 
Man kan ana vad dom kommer att syssla med, med Hanna sen. 
Elev 15 – Vad som händer på gymnasiet får man ju veta. 
Sofia – Lite smått så där bara…Elev 14! 
Elev 14 – Den var som ok, men jag tyckte händelserna var sega, det hände så segt, tog lång 
tid allting. 
Sofia – Vad var det som ändå var ok? 
Elev 14 – Alltså, den är ju bra så här, men det är ingen bok som jag skulle läsa på fritiden. 
Sofia – Elev 12. 
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Elev 12 – Den var väl så där, lite konstigt slut, man hade velat veta vad som händer efteråt. 
Annars var den väl bra. 
Sofia – Elev 9. 
Elev 9 – Jag tyckte den var bra, man blir som dyster när man läser den så att…sen blir man så 
arg på mobbarna man blir så dyster och arg efter. 
Elev 3 – Ja, man blir int glad när man läser den. 
Elev 9 – Också sen slutet var dåligt, ville också ha en lösning dom som bara slutar mitt i allt. 
Elev 4 – Men sen kan jag säga en sak, jag blir int arg på dom som mobbar. Jag tycket det är 
synd om dom. För är det nån som kommer att må dåligt sen så är det dom. Och läraren 
kommer att ha helvetiskt dåligt samvete. Mina gamla lärare kan inte titta mig i ögonen. 
Sofia – Elev 15. 
Elev 15 – Jag tycket den har varit bra, jättebra. Hon skriver bra så man känner igen sig i 
hennes tankar och så där. 
Sofia – Du läser den för andra gången? 
Elev 15 – Ja, precis. 
Sofia – Vann du någonting på det att läsa den två gånger? 
Elev 15 – Nä, alltså, jag kommer ju inte riktigt ihåg så mycket från förut men man kanske 
upptäcker nya saker. Den var bra. 
Anneli – Ja Sofia har läst den tre gånger, jag har bara läst den två gånger. Sofia kan den 
bättre. 
Elev 4 – Vad tycker ni själv då? 
Sofia – Alltså det här är en av de bästa böcker jag har läst. 
Anneli – Jag tycker också den är bra, men jag kan förstå vad ni menar med det här att man 
inte får veta liksom slutet, det kan jag också känna, det vore kul att få veta vad som händer. 
Elev 3 – Känner nån av er igen er? 
Anneli – Inte i Hanna. 
Sofia – Vi hade en extremt snäll klass. Vi hade en tjej som brukade kallas för säl för att hon 
skrattade konstigt. Men direkt när någon hade sagt det så bara ”Du vet väl att vi skojade” så 
att, nä inte så. Men man känner ju ändå igen att det kan hända. 
Anneli – Vi har väl haft tur kanske. 
Elev 15 – Men alltså, den känns som väldigt verklig, liksom att det verkligen har hänt på 
riktigt. 
Anneli – Alltså, har nån av er hört eller vet om andra som varit utsatta? 
Elev 16 – Men alltså, jag tycker att den här känns som typ Adam och Eva på något sätt. Alltså 
själva grejen på något sätt. Så skulle jag kunna tänka mig att filmen skulle kunna bli. 
Anneli – Dom har det ju jobbigt i den här åldern, fortfarande barn men vill bli vuxna. 
Elev 4 – Alltså det jag tycker är lite konstigt egentligen det är just att det är fysiskt mobbing, 
att dom slår, jag menar det kan jag inte förstå att dom vuxna inte ser. Jag kan inte förstå hur 
dom kan missa det, he syns. 
Sofia – Samtidigt, det finns så många tillfällen när Hanna kan öppna sig, kan berätta för 
vuxna, till exempel när dom far på den här skolresan då har hon ju föräldrar runt omkring sig 
hela tiden. Det får som inte för henne. 
Elev 2 – Jag menar det händer ju så mycket, dom gör ju inte så mycket när dom är där. 
Sofia – Nej, mer än att hon inte är med. 
Elev 3 – Sen det här med att om man är mobbad då är alltså småsaker gör jätteont. 
Elev 4 – Alltså grejen är ju den att de gör förjävligt mycket mens dom är på skolresan, hon får 
inte vara med. Hon blir utfryst, alltså det är 10 gånger värre än att bli slagen, det tar ont. 
Sofia – Det finns såna småsaker som man kan göra i vardagen som man inte ens tänker på, 
man kanske går förbi någon i korridoren utan att säga hej, och den personen kanske möter 10  



 

 

     Bilaga 2 17(20) 
den dagen som inte säger hej. Och mitt vad det är så känns det. Och det kan vara sånt som 
man själv inte tänker på. Det kan vara småsaker som man kanske kan bli väldit även om man 
inte menar det som mobbing. 
Elev 16 – Men vad heter det nu. Hur ska nåt sånt kunna bli mobbing, om man inte själv tänker 
på det? 
Sofia – Det är ju hur den som är utsatt känner sig. 
Elev 16 – Ja men alltså, om man inte hälsar på en, men jag tänker inte på det som så där är jag 
en mobbare då? 
Sofia – Nej, inte mobbare.  
Elev 4 – Inte just det att nån inte säger hej åt dig, det tror jag faktiskt är mer att det känns att 
det kvittar än om man vänder ryggen och blir slagen mera mobbing, utfrysandet. 
Elev 16 – Men alltså, om det nu är så varför hälsar man inte då på en person, om inte Elev 4 
hälsar på mig inte hälsar jag på henne då, jag förstår inte, egentligen tycker jag så här, man 
måste själv liksom… 
Elev 4 – Egentligen, det här med hälsning är jävligt svårt att ta som exempel måste jag säga. 
Sofia – Ja det kanske var dumt. 
Elev 16 – Jag tycker att man själv som person måste försöka ge lite för att liksom få 
någonting tillbaka. Man kan ju inte bara sitta och tycka synd om sig själv det är inte det att jag 
säger att dom gör men alltså till exempel, dom hälsar aldrig på mig, åh vad ledsen jag blir 
mens man då inte själv… 
Elev 4 – Ja men alltså det här med hälsningen är ett jävligt dåligt exempel. 
Elev 3 – Om man ger och ger och får aldrig tillbaka då vill man inte ge nå mer. 
Elev 16 – Nä nä, men om man inte själv försöker så kan man ju inte tro att man ska få 
tillbaka. 
Elev 4 – Jag kan ju säga det i boken, hon vågar inte försöka därför att hon är van med att när 
folk ler åt mig hånler dom åt mig. 
Elev 16 – Jo jo, men jag sa inte att det var så i boken. 
Elev 5 – Ja men man får ju som en känsla av att hon drar sig undan när Karin börjar vara med 
dom andra där, då drog hon ju sig som undan. 
Elev 15 – Hon har ju aldrig haft någon annan än Karin. 
Elev 16 – Men samtidigt om hon inte får hjälp av någon lärare så tycker jag att hon själv ska 
försöka göra något åt det. Det blir ju inte bättre av att hon inte gör något. Försöker att få hjälp 
at någon och så där. 
Sofia – Hon tänker väl att, nu känner pappa, nu ska jag berätta och så går det inte, och vad det 
beror på? Beror väl på att hon mår så fruktansvärt dåligt psykiskt. Det är väldigt svårt att 
föreställa sig om man inte själv varit där. 
Elev 4 – Alltså, det är jättesvårt att liksom säga det, ”jag mår dåligt, jag är mobbad, allt det 
här gör dom”, det är jättesvårt, för mig tog det 5 år. 
Elev 3 – Man kan ju råka mer illa ut om man skvallrar. 
Anneli – Så om man känner att man inte har nåt stöd hon någon lärare eller vuxen, du lämnar 
ju ut dig själv om du berättar och får du ingen uppbackning då känner du kanske att nu blir det 
värre. 
Sofia – Ja i den här åldern kanske man inte har den mognaden heller att riktigt formulera sig. 
Anneli – Det här är ju ingenting som sker enbart i skolan, det händer ju på arbetsplatser 
också, det är ju människor, det är ju just det. 
Sofia – Ja, det var därför jag tog det här med att hälsa eller kanske det här, kommer in i 
personalrummet, alla vänder ryggen, såna saker. Att säga hej och inte få något svar tillbaka då 
har ju egentligen ingen gjort något, alla pysslar med sitt. 
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Elev 4 – Men jag har fått för mig det att mobbing är vanligare på arbetsplatser nu är det är i 
skolan. Men det börjar bli att skolorna uppmärksammar mera än vad det blir på jobbet. 
Sofia – Det kanske blir konkretare i skolan, där slår kanske barnen medans här, ja kanske lite 
mer… 
Anneli – Ja lite mer förfinat, lite mer utstuderat kanske bland vuxna. 
Elev 4 – Ja där skulle väl ingen gå fram för att ge dig en smäll på käften ”fan jag hatar dig, du 
är så jävla dum i huvudet”? 
Anneli – Nä, då får nog han eller hon sparken. 
Elev 16 – Men det där med att vuxna blir mobbade på jobbet, hur blir dom mobbade då? 
Anneli – Det kan vara en sån enkel sak som att du blir förflyttad, du får ett kontor längst ner i 
korridoren, bara en sån grej. Det kan vara så att du är en stark människa som har mycket 
åsikter, lite obekväm för att du ifrågasätter saker och ting. Det är ju alltid enklast om det flyter 
på som det alltid har gjort så kommer det någon som tycker och tänker, ifrågasätter, vill ändra, 
då tystar du den här människan för hon blir obekväm helt enkelt. Man lyssnar inte på dom, tar 
inte deras förslag på allvar, försöker få bort honom eller henne, flytta kontor längre bort från 
dom andra, pratar inte med honom eller henne i personalrummet, till slut blir hon tyst. Då har 
man löst problemet. Vi väljer ju inte vem vi ska jobba med eller gå skola med, man blir 
ihopsatt i en grupp och sen är det meningen att vi ska jobba ihop, läsa eller vad man nu ska 
göra, arbeta tillsammans och det funkar ju inte alltid. 
Elev 16 – Ja tycker samtidigt så här, det där med vuxna kanske inte är, när man kanske är 
yngre då kanske man ja ”jag ska vara taskig mot den där”, man tänker på det medvetet men 
vuxna är ju ändå vuxna, det känns på något sätt att dom kanske inte gör det medvetet. 
Unisont – Oj oj, joodå, ja. 
Elev 5 – Mer eller mindre medvetet. 
Anneli – Det är ju liksom det här med karriär. 
Sofia – Då värnar du om dig själv på ett annat sätt, då ska dom slå sig fram och ibland till 
varje pris. 
Elev 15 – Det är ju inte så att man blir klok vara för att man blir vuxen. 
Elev 16 – Nä, men alltså det är ju det jag menar, man blir ju medveten om mobbingen när 
man är vuxen alltså. 
Anneli – Det kan vara en så enkel sak som… 
Elev 4 – Har ju sett smarta fungera på ett förjävligt sätt. 
Anneli – Det kan ju vara så att genom att slå på andra så höjer man sig själv, trycka ner dom 
andra så blir jag bättre. 
Elev 16 – Jag tänker mera så här att alltså dom som är vuxna kanske tänker mer, dom kanske 
gör på ett annat sätt än vad dom yngre gör. Dom yngre kanske ”ja, jag ska säga åt henne” och 
det kanske inte vuxna gör, ja liksom att… 
Sofia – Elev 11 och Elev 13 ser ut att diskutera något roligt. 
Anneli – Vill vi kanske delge oss andra? 
Sofia – Vad har ni tyckt om det här med högläsning då? 
Elev 3 – Det är bra, då slipper man läsa själv. 
Elev 14 – Jag tycker det är jobbigt. 
Elev 16 – Jag tycker också att det är jobbigt, så långa kapitel. 
Elev 4 – Jag tycker det är ganska skönt, ska man sitta tyst själv så går det inte. 
Elev 3 – Man ska läsa tyst själv hemma. 
Elev 4 – Jag kan sitta jättebra och läsa tyst i ett klassrum, men det finns dom som har lite 
problem med det. 
Elev 16 och Elev 10 – Jamen vadå? 
Elev 16 – Säger man typ två ord så… 
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Elev 4 – Ja men när jag sitter och läser så sitter jag och läser, pratar nån kommer jag inte ihåg 
vad jag läser, vad jag gör. 
Elev 16 – Jo men jag är inte likadan än. 
Elev 15 – Det som är jobbigt med högläsning är att man inte får ta det i sin egen takt, det är 
alltså. Det blir som att man ser inte, man upplever inte, man ser inte bilderna man hör bara 
orden. 
Elev 3 – Jag får bilder, jag tycker det är jättebra när ni läser. 
Elev 4 – Alltså, jag får inte bilderna på samma sätt, mycket bättre när man läser själv. 
Elev 16 – Och sen tycker jag att när man läser själv är det som en helt annan bok än när ni 
läser. För till exempel din röst är lite annorlunda, jag vet inte. Jo men det blir så där och sen 
läser ni på ett annat sätt, du kanske stannar där och jag kanske gör det där. 
Elev 3 – Det blir annorlunda. 
Anneli – Och när man läser boken själv kan man ju gå tillbaka och titta i boken om det är 
något som man inte förstår eller. 
Sofia – Vad tycker ni andra då, Elev 14 vad tycker du? Har det varit bra eller dåligt med 
högläsning? 
Elev 14 – Jag tycker det är bättre när man får läsa själv. 
Elev 2 – När ni först började läsa fattade man inte vars gränsen gick mellan det vanliga och 
det andra, psyket. När jag kom och började läsa boken och det var om hästar tänkte jag, 
herregud en barnbok! Vad är det vi ska läsa för något, men sen så. Jag tycker det är jobbigt att 
sitta och lyssna. 
Sofia – Hade det varit bättre med kortare? 
Elev 3 – Ja, kortare hade varit också bra. 
Elev 13 – När det är så långt, tankarna hinner fara iväg också är man i sina egna drömmar till 
slut. 
Elev 4 – Just nu vill jag hem och sova. 
Elev 16 – Det är så jobbigt att sitta på dom här stolarna, man sitter så obekvämt och sen till 
slut har man ont i benen. 
Elev 13 – Ja, när man försöker sitta och lyssna och sen efteråt kommer man på ”vad sa dom 
egentligen” helt omedvetet så har man typ suttit och tänkt… 
Elev 1 – Ja, man kommer ju som in i texten…Det beror ju på vem som pratar också, är det 
något intressant? 
Anneli – Skulle ni kunna tänka er att göra såhär någon fler gång? Alltså med en annan bok? 
Elev 10 – Om man själv får välja bok? 
Anneli – Alla måste ju ha samma bok. 
Elev 10 – Ja, men att man väljer tillsammans. 
Elev 15 – En sak jag tycker var väldigt jobbig när man inte fick läsa liksom mer än just det 
kapitlet för man vill ju läsa vidare. 
Elev 4 – Ja, det är otroligt störande, för när jag fastnar så är det som att jag kan inte släppa 
boken. 
Anneli – Hade det varit bättre om man bara hade haft högläsning. 
Unisont – Ja, nej! 
Elev 3 – Ja det hade det kunnat vara. 
Elev 16 – Ja men då blir det ju varenda lektion att sitta och lyssna på. 
Anneli – Ja, vi har ju haft begränsat med tid, men har man en hel termin så kan man ju lägga 
in, man behöver ju inte välja nån lång bok.  
Elev 4 - Men alltså hur, då skulle man ju kunna mellan varje gång… 
Elev 3 – Ja, om det var kort mellan gångerna. 
Anneli – Då kan man ju läsa en kort…man behöver ju inte läsa så långt. 
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Elev 15 – Men ändå, jag tycker det skulle vara jättejobbigt för då får man inte uppleva boken 
själv alls. 
Elev 4 – Jag tror ändå det ska vara antingen eller alltså antingen högläsning eller så läser man 
själv. 
Anneli – Man skulle ju kunna läsa kortare historier. 
Sofia – Ja, ska vi ta enkäten? 
Anneli – Det kan vi göra. 
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Inledande enkätundersökning rörande elevernas inställning och 

förhållning till skönlitteratur och högläsning 

 

 
1. Hur många skönlitterära verk har du läst det senaste året? 

A: 0-5 st. 

B: 6-15 st. 

C: fler än 15 st. 

 

 

2. Vad har du för inställning till skönlitteratur? Motivera ditt svar! 

A: en positiv inställning 

B: en neutral inställning 

C: en negativ inställning 

 

 

3. När läste någon senast högt för dig? (till detta räknas ej kassettböcker) 

A: 0-12 månader sedan 

B: 1-5 år sedan 

C: 6 eller fler år sedan 

 

 

4. Vad tycker du om att lyssna på högläsning? Motivera ditt svar! 

A: bra 

B: mindre bra 

C: dåligt 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
      

Slutgiltig enkätundersökning rörande elevernas inställning och 

förhållning till skönlitteratur och högläsning 

 

 
1. Har du under de senaste veckorna ändrat din inställning till skönlitteratur? 

A: ja  

B: nej 

 

 

2. Om du har ändrat din inställning till skönlitteratur, har din inställning i så 

fall blivit mer… Motivera ditt svar! 

A: positiv 

B: negativ 

 

 

3. Tycker du att högläsning ska bli ett ständigt återkommande inslag i 

undervisningen i skolan? Motivera ditt svar! 

A: ja  

B: nej 

 

Övriga kommentarer kring litteratur och högläsning: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 




