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Sammandrag 
Syftet med undersökningen var att undersöka elevers uppfattningar om högläsning och 

boksamtal, det vill säga hur de uppfattar högläsning och de villkor som omger 

högläsningsaktiviteten samt vad de tycker att de lär sig och upplever i samband med 

högläsningen. I undersökningen medverkade 24 elever, 13 pojkar och 11 fickor. Metodiskt 

gick jag så till väga att jag till att börja med läste tre olika barnböcker från olika kategorier, en 

faktabok och två skönlitterära barnböcker och diskuterade elevernas upplevelser av 

högläsningen. Efter att eleverna fått lyssna till en av berättelserna fick de måla sina egna inre 

fantasibilder utifrån den. Dessa bilder användes senare för att få eleverna att berätta om sina 

fantasier, upplevelser och känslor i samband med högläsningen. För att få en allsidig 

belysning av elevernas uppfattningar och upplevelser använde jag mig av 

fokusgruppsdiskussioner, semistrukturerade intervjuer med enskilda elever och 

elevgrupparbeten. Mitt material består av videoinspelningar från lektionerna och 

fokusgrupperna samt audioinspelningar från de enskilda intervjuerna och grupparbetena, 

Förutom detta material har jag också observationsanteckningar från lektionerna av en kollega 

samt de ovan nämnda bilderna. Undersökningen visar att eleverna tyckte att högläsning, både 

att läsa själva och att lyssna till högläsning, ger dem ett större ordförråd, att de lär sig att 

fantisera bättre när de målar sina inre bilder och att de själva lär sig att både läsa och berätta 

bättre. Dessutom framhöll de att högläsning skapar gemenskap och gav avkoppling. 

 

Nyckelord: högläsning, boksamtal, årskurs 2 

 

Engelsk titel: Childrens’ experiences of reading aloud and book talks 
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1 Inledning 
Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i hem, förskola och skola, och kan innebära 

att det är en vuxen som läser högt ur en bok medan barn lyssnar men kan också innebära att 

elever läser högt för varandra. Många barn får på så vis kontakt med böcker via bland annat 

högläsning från mycket tidig ålder. Karin Jönsson lyfter i sin avhandling Litteraturarbetets 

möjligheter (2007) fram att högläsningen är ett bra tillfälle där alla kan ta del av innehållet i 

texten, oavsett hur långt man har kommit i sin egen läsutveckling. Hon skriver vidare: ”I en 

del klassrum lästes det oftast tillsammans, i andra mer sällan. Bakom beslutet att använda ett 

sådant pedagogiskt redskap ligger antagandet att gemensam läsning är bra på olika sätt” 

(Jönsson, 2007:61). Det finns olika termer för den aktivitet som sker då en pedagog läser högt 

för en barngrupp till exempel högläsning, gemensam läsning eller läsning tillsammans (a.a.). 

Kursplanen i svenska innehåller många aspekter som kan kopplas till högläsning och 

aktiviteter i samband med den, bl.a. står det eleverna tillsammans med andra ska utveckla sin 

förmåga att uttrycka tankar och känslor när de kommer i kontakt med olika texter, att de ska 

stimuleras att reflektera och värdera och genom att möta texter av olika slag från olika tider 

och får olika delar av världen få möjlighet att förstå kulturell mångfald” (Skolverket 2000).  

Med min studie vill jag göra undersökningar utifrån elever i de tidigare skolårens 

perspektiv och har valt att fokusera mina egna elevers uppfattningar om högläsning och vilka 

upplevelser de kan få när vi har högläsning i klassrummet.  

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka elevers uppfattningar om och upplevelser av 

högläsning och boksamtal. För att få svar på mitt syfte har jag ställt följande forskningsfrågor:  

• Vilken sorts böcker väcker mest engagemang hos eleverna vid högläsning? 

• Vilka uppfattningar har eleverna om nyttan av högläsning och boksamtal för sin 

kunskapsutveckling och kognitiva förmågor? 

• Vilka känslomässiga upplevelser skapar högläsning hos eleverna? 

• Vad betyder högläsningen för elevernas fantasi och inlevelseförmåga? 

2 Forskningsbakgrund 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om högläsning i grundskolans kursplaner i 2.1. I nästa avsnitt, 

2.2 tar jag upp högläsningens betydelse för utveckling av språk och känslor och i 2.3 
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behandlas högläsningens betydelse för fantasin. I 2.4 tar jag upp högläsningens betydelse för 

gemenskap och i 2.5 behandlar jag betydelsen av att läsa med inlevelse. I 2.6 tar jag upp 

betydelsen av boksamtal. 

2.1 Om högläsning i grundskolans kursplaner 
I den första kursplanen för grundskolan (1962) var huvudmomenten i svenska läsa, skriva och 

tala samt lyssna och se. Läsningen delades upp i två moment, litteraturläsning och 

informationsläsning. I Lpo 69 framhölls inte litteraturläsning som särskilt viktig och senare 

undersökningar om skönlitteraturens roll visade nedslående resultat med elever som hade 

negativ inställning till läsning och i skolan lästes det inte mycket skönlitteratur (Amhorn & 

Hansson, 1998).  

I den följande läroplanen som kom 1980 var det var dags för en förändring när svenska 

fick en central roll i kursplanen, och i 1988 års kursplan fick skönlitteraturen en central roll 

(Amborn & Hansson, 1998) med förändrad undervisning som följd. I Lpo94 lyfts vikten av att 

få eleverna att utveckla sina egna kunskaper så att de på egen hand utvecklar sitt språk, både 

vad det gäller skrift- och talspråk. Eleverna ska få verktyg så att de kan utveckla sitt eget 

tänkande, utveckla sina egna åsikter och i slutändan kunna förhålla sig kritiskt till sin 

omvärld. Vidare framhålls att pedagogerna därför bör ge eleverna tillgång till så många 

uttryckssätt som möjligt exempelvis teater, film, dikt och skönlitteratur. 

I kursplanen i svenska för Lpo94 (Skolverket 2006) kan man vidare läsa att vårt språk 

ligger till grund för arbetet i andra ämnen, för kommunikation med andra människor och för 

vår förmåga att samarbeta, samt att det är viktigt att alla barns möte med svenska språket ska 

bli så positivt som möjligt. I språket ligger även vår historia och vår kulturella identitet och 

skönlitteraturen som en del av vårt lands kulturarv ligger därför till grund för kunskaper och 

värderingar (Skolverket 2006). 

Att mötet av språket ska vara positivt stärks av kursplanerna i för- och grundskolan där det 

står att ”det lustfyllda lärandet är en del av leken, temaarbetet eller de vardagssituationer där 

litteratur ingår” (Skolverket 2006). I Lpfö 98 (Skolverket 2010) betonas vikten av lustfyllt 

lärande i meningsfulla sammanhang. För barnets utveckling och lärande förtydligas att 

”verksamheten skall främja leken, kreativitet och det lustfyllda lärandet samt ta vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” 
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(Skolverket 2010). Även i Lgr 11 påtalas vikten av att öka elevernas kunskap i svenska 

genom att göra undervisningen mer lustfylld och varierande (Skolverket 2011).  

2.2 Högläsningens betydelse för utveckling av språk och känslor 
Den forskning som bedrivs om högläsning har bland annat varit inriktad på de eventuella 

effekter som läsningen kan ha på barns språk- och läsutveckling. När vuxna läser för barn 

kommer barnen i kontakt med skriftspråket och de får även ta del av språkets variationer. 

Barn som har fått lyssna till högläsning från tidig ålder kommer längre i sin språkutveckling 

än barn som inte har fått det (Asplund et al. 1993).  

Högläsning är också viktigt därför att barn lär sig på olika sätt och en del barn lär sig bäst 

genom att lyssna in kunskap (Chambers 1995) och kan genom att höra och se så småningom 

lära sig att läsa på egen hand. Läsning tillsammans kan också ha en positiv effekt som 

inspiration till elevernas individuella läsande och språkutveckling (Jönsson (2007).  

I boken Läsutveckling (1984) skriver Dominkovic att språket är tankens verktyg för att 

utveckla ett högre tänkande och att ett rikt språk kan möjliggöra detta. Genom berättelser får 

barn nya ord till sitt förfogande och språket berikas. Bra barnlitteratur ger en god grund till 

utformandet av det egna språket (Ekström & Godée 1982), och högläsning påverkar barns 

skriftspråkliga utveckling (Bus, van Ijzendoorn, & Pellegrini 1995; Dunning, Mason & 

Stewart 1994).  I andra studier (t.ex. Scarborough & Dobrichs 1994) ställer man sig mer 

tveksamma till sådana resultat och slutsatser. 

När barn lyssnar till högläsning lär de sig också något om tolkning eftersom högläsare gör 

olika tolkningar av samma text och på så vis lär sig barn att det finns olika sätt att tolka när de 

får lyssna på flera personer som läser samma text (Chambers, 1995). Taube (1987) skriver att 

god läsförståelse får eleverna genom aktiv läsning. Eleven måste kunna läsa på, bortom och 

mellan raderna. Mycket information från en text står inte utskriven i ord, eleven förväntas att 

genom erfarenhet och kunskap kunna dra slutsatser kring innehållet.  Chambers (1995) skriver 

att varje gång vi lyssnar till en berättelse, en dikt eller någon annan form av text, får vi 

ytterligare exempel på hur en sådan text kan vara uppbyggd. Genom att lyssna till högläsning 

förbereder vi oss med andra ord för vad vi kan komma att möta och vad vi ska vara 

uppmärksamma på när vi själva tar oss an uppgiften att läsa något på egen hand. Kunskap om 

texters struktur ligger sedan till grund för barnets eget berättande och skrivande skriver Hedin 

(2003) i en folder från bibliotekstjänst med titeln Att äga ett språk.  
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Om man i samband med högläsningen låter barnet reflektera över händelserna så att de kan 

bearbeta dessa ges de möjligheter till större och vidare utveckling av språket. Barnet kan 

genom det lästa få nya infallsvinklar där det kan bearbeta sådant som annars är svårt att tala 

om (Dominokovic 1984). Där skriver han vidare, att genom att indirekt diskutera problemet 

kan man tala om känsliga saker utan att direkt beröra det känsliga (Hedin 2003). Därför är det 

viktigt att litteraturen väljs så att ämnet man vill komma åt verkligen framträder.  

När barnen själva läser högt hör de vad de läser och kan då korrigera sina uttal, så att det 

blir tydligt (Chambers 1995). Oavsett vilka böcker och vilken nivå barnen befinner sig på är 

det allra viktigaste med högläsningen att barnen får klart för sig att böcker har mycket att 

erbjuda i form av spänning och glädje, och lusten att lära sig läsa själv stimuleras (Chambers 

1995). 

2.3 Högläsningens betydelse för fantasin 
I sagornas värld är hjälten oftast ensam. Bettelhiem (1975) drar paralleller mellan den 

ensamme sagohjälten som går ut i världen för att söka en trygg plats och dagens barn som 

enligt författaren ofta kan känna sig ensamma. För att klara sig måste hjälten/barnet erövra bra 

förbindelser med världen utanför. Det goda ställs mot de onda, sorg mot glädje och fattigdom 

mot rikedom. Raden av motsatser kan göras längre. Författaren är av den åsikten att vi måste 

läsa sagor där innehållet kan tyckas vara grymt och skrämmande bara för barnets bästa. De 

kan ta parti för och identifiera sig med den svage/starke och på så vis utveckla sin empati. 

Fantasin spelar en stor roll för barnen när de lyssnar på högläsning. Barn som läst samma bok 

har en gemensam plattform att utgå från i leken. Ekström skriver att dessa gemensamma 

upplevelser gör samlekandet lättare (2004) och att många av de lekar som idag är vanliga 

bland barn har uppkommit genom högläsning av böcker. För mindre barn blir högläsningen 

en stund med vuxenkontakt samtidigt som den ger idéer till lekar och återupprepningar. 

Böcker som inte bara stimulerar fantasin utan också bidrar till utvecklandet av lekar är många 

och kan inspirera till lekar både ute och inne. 

Barnen kan genom lyssna till högläsning också träna sig exempelvis på att fortsätta en 

berättelse genom att använda sin fantasi och sin kreativitet och att kunna läsa mellan raderna, 

dra slutsatser utifrån det lästa och förstå även sådant som inte är klart och tydligt utskrivet 

(Stadler 1997). Förmågan att läsa mellan raderna förutsätter att man använder den 

omvärldskunskap som finns lagrad i det egna sinnet (Franzen 2003).  
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2.4 Högläsningens betydelse för gemenskap och avkoppling 
I många hem och skolor läser föräldrar och lärare dagligen högt för barn. Att läsa en bok 

tillsammans ger en ökad kontakt mellan den som läser och den som lyssnar (Edwards, 2008 ). 

Också den som läser kan använda läsandet för att utveckla sig själv. När vi ställer frågor vet 

barnen ofta vad som förväntas att de ska svara eftersom vuxna tidigt präglat barnen att svara 

rätt, men det gäller inte tolkning av litteratur. Här finns inget facit oavsett om det gäller text 

eller bild (Edwards, 2008 ). Journalisten Gabriella Ekelund (2007:24) skriver i sin bok Om 

barn och böcker: ”Att samtala med barn är inte samma sak som att intervjua dem”. Enligt 

Jönsson (2007) är utgångspunkten att oberoende av ålder kan läsning tillsammans vara en väg 

att skapa gemensamma upplevelser som man sedan kan bearbeta på olika sätt.  

Det krävs mycket energi när yngre elever själva läser och därmed tenderar innehållsfrågor 

och uppmärksamhet på berättelsen att komma i andra hand. Men när texten läses högt kan 

innehållet få stå i centrum och högläsning av en vuxen ge tillträde till fler texter (Jönsson 

(2007). Ofta när barnen lyssnar till böcker kan de uppleva starka känslor och de kan också 

känna sympati för figurerna i böckerna. Barnen tycker oftast att det är mysigt med en lässtund 

med någon vuxen och närkontakten med den som läser är viktig för många. Om barnet är 

delaktigt kan de leva sig in i berättelsen och förstå innehållet. Läsaren och barnet kan 

därigenom utbyta tankar (Edwards, 2008).  

Chambers (1995) framhåller också vikten av gemenskap och skriver vidare att när vi 

lyssnar till någon som läser högt lägger vi över ansvaret på den som läser för oss. När vi 

samtalar med varandra om det lästa tar vi del av andras tankar och känslor och vi får nya 

erfarenheter och kan påverka varandra (Dewey 1997). Vidare säger han, att om man ska 

kunna förmedla en erfarenhet måste den formuleras (Dewey 1997). Doverborg (2007) menar 

att barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel med lärare och andra barn, 

och därför ska barngruppen ses som en mycket viktig del i lärandet. Ett viktigt mål i förskolan 

är att ge stöd och uppmuntran så att barn kan utveckla en positiv uppfattning om sig själva, 

som lärande och skapande individer (Doverborg 2007).  

2.5 Betydelsen av att läsa med inlevelse  
Edwards (2008) beskriver hur uppläsaren med olika knep kan fånga barnen med bara 

inlevelsen. En god högläsare gör underverk för upplevelsen men också mycket för förståelsen. 

Med hjälp av röstens tonläge och ljudstyrka, ansiktets mimik och gester och god artikulation, 

variation och kontrast kan uppläsaren lyckas fånga och hålla kvar koncentrationen hos 
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lyssnarna (Chambers, 1995). Vid högläsning ger vi barnet en läsupplevelse, och barnet får 

möjlighet att utveckla sig själv på flera olika plan. Den som läser berättelsen anses vara av 

stor betydelse. Det är först när man läser med inlevelse och gestikulerar som man når barnen 

och får dem att följa med i händelserna i berättelsen. Björk & Liberg (2006) framhåller att om 

barn får lyssna till högläsning ofta, helst dagligen, så lär de sig mycket av detta.  För att ha 

utbyte av en dikt eller berättelse måste den tryckta texten omvandlas till liv och rörelse, till 

händelser, till olika personers röster och tankar, samtidigt som varje scen och varje episod 

behövs för att den tryckta informationen ska förvandlas till levande dramatik. Hur det går till 

lär man sig genom att lyssna till någon som levandegör texten, samtidigt som man upptäcker 

hur skiljetecken och meningsrytm används för att föra berättelsen framåt. Därför behöver 

nybörjarlyssnare ofta ha texten framför sig när de lyssnar. Ibland föredrar de att lyssna en 

gång, för att därpå gå till texten och läsa den på egen hand och genom detta spelar de då i 

minnet upp vad de har hört (Chambers 1994).  

2.6 Betydelsen av boksamtal 
Efter högläsning kan man prata om det lästa och syftet med samtalet är att väcka tankar, få 

igång funderingar och det är då viktigt att tänka på att det aldrig finns några färdiga svar 

(Edwards 2008). Boksamtalet ska vara öppet och reflekterande, och man skapar det 

tillsammans och man vet faktiskt inte riktigt var det ska sluta – även om man kan hålla sig till 

ett speciellt ämne. Enligt Chambers (1995) är det viktigt att man som pedagog har både ett 

inledande samtal och ett samtal efter att man har läst en bok. Samtalen ska vara genomtänkta 

och strukturerade så att barnen får god behållning av boksamtalet. Den gemenskap som 

skapas vid högläsning när barn få höra sagor och berättelser i samspel med en vuxen 

(Arnqvist 1993) kan ligga till grund för ett boksamtal där ämnet är något som berör barnet 

eller barnen just nu. Den kommunikation som uppstår vid boksamtal främjar också 

språkutvecklingen (Dominokovic 1984).  

3 Metoder, material, genomförande och etiska 
ställningstaganden 
I följande kapitel redovisas i 3.1 vilka metoder jag valt och i 3.2 det material jag använt. I 3.3 

visar jag hur jag genomfört insamlingen av det empiriska materialet och i 3.4 hur jag 

transkriberat. Slutligen lyfts de etiska aspekterna fram i 3.5. 
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3.1 Metoder 
Som inledning till mitt uppsatsarbete läste jag tre barnböcker och hade först en introduktion 

av böckerna före högläsningen och hade sedan samtal om boken efteråt. Den första boken var 

en faktabok Djuren på jorden (Lye 1992) och handlade om djuren på jorden. Boken liknade 

en lärobok om naturen och våra djur. Valet av boken berodde på att eleverna i klassen är i 

skogen en gång i veckan och de hade hittat spår av olika djur och de ville veta lite mer om hur 

djuren i skogen lever. Den andra boken (Boie 1996) som jag läste för klassen var Matilda 

tältar och den handlar om en flicka och hennes kompisar som skulle tälta för första gången. 

Den valde jag att läsa därför att några elever i klassen hade berättat att de hade tältat och vi 

pratade om hur det var att tälta, hur de kände, om de tyckte att det var mysigt eller läskigt. 

Den tredje boken som jag läste högt ur hette Daniel tar flyget (Peterson 1985). Den boken 

handlar om en pojke som är 9 år och bestämmer sig för att resa till London för att överraska 

sin pappa som arbetar där. Varken pappan eller mamman har vetskap om att Daniel gör resan 

på egen hand. Denna bok valde jag därför att det var elever i klassen som hade varit på 

semester och åkt flygplan. Det var en berättelse om hur 9-årige Daniel ska lösa de problem 

som han ställs inför och beskriver inlevelsefullt hans känslor och miljön omkring honom. 

Under tiden när jag läste de två sistnämnda böckerna filmade en kollega mig och klassen. 

Efteråt lät jag eleverna måla sina inre bilder från den sista berättelsen för att sedan använda 

dem i undersökningen. Jag läste dessa böcker med cirka två veckors mellanrum.  

För att undersöka barnens upplevelser av högläsningen och diskussionerna har jag använt 

metodtriangulering genom att studera inspelningar från såväl lektioner som fokusgrupper, 

intervjuer och grupparbetssamtal (Kvale & Brinkmann 2009) och därefter använde mig av 

semistrukturerade intervjuer och grupparbetsuppgifter. För arbete med fokusgrupper (Vibeck 

2010) valde jag att arbeta med fem olika grupper: en grupp med enbart flerspråkiga elever, två 

pojkgrupper och två flickgrupper. Fokusgrupper innebär att en grupp personer, i detta fall 

elever, under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne, som i mina fokusgrupper handlade 

om högläsning (se bilaga 2). Gruppen leds av en samtalsledare som initierar diskussionen och 

introducerar nya infallsvinklar av ämnet i den mån det behövs. Samtalsledaren är ingen 

reguljär intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt 

med varandra (Vibeck 2010). Jag var själv samtalsledare i mina fokusgrupper och 

introducerade ämnet högläsning som tema i grupperna och förklarade för barnen vad det 

handlade om. 
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För att komplettera det underlag jag fått in genom fokusgrupperna gjorde jag 

semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3) med sex elever för att särskilt få fram deras tankar 

och funderingar i samband med att de målat. De sex eleverna valde jag ut därför att de varit 

mer verbalt aktiva än de övriga i fokusgrupperna. I en semistrukturerad intervju utgår man 

från ett fåtal förutbestämda frågor vilket gör det möjligt att ställa följdfrågor om sådant som 

kan vara av betydelse och intresse för studiens syfte (Bryman, 2002). Förutom intervjuerna 

samlade jag in mer material genom att dela in de övriga eleverna i fyra grupper med 5–6 

elever i varje grupp och blandat pojkar och flickor, vilka skulle berätta för varandra om 

bilderna de målat och diskutera högläsning samt gemensamt i gruppen formulera svaren på 

några frågor om högläsning som de fått av mig (se bilaga 3).  

I fokusgrupperna koncentrerade jag mina frågor till mer praktiska ting som hur de ville 

sitta, när de ville lyssna, hur man skulle läsa och vilken sorts böcker de gillade bäst. I de 

kompletterande intervjuerna och grupparbetena fokuserade jag mer på frågor om elevernas 

känslor och upplevelser och använde bilderna som underlag för att ta reda på vilka fantasier 

högläsningen skapat och hur de levt sig in berättelsen. Alla grupperna fick samma frågor. 

Ibland vidareutvecklade jag frågorna med olika följdfrågor beroende på barnens svar och 

diskussionsläget. Jag försökte undvika att ställa ledande frågor eller frågor som kunde 

besvaras med ett ja eller ett nej. När jag ställde öppna frågor fick barnen svara fritt och 

utveckla sina tankar. Det var viktigt att frågorna var lätta att besvara. Kvale & Brinkman 

(2009) menar att det blir bättre resultat om intervjuaren får ställa följdfrågor som gör att 

informanten får vidareutveckla sina egna tankar. 

3.2 Material  
Jag har använt 60 minuters inspelning från två tillfällen när jag läste högt för barnen ur 

böckerna Matilda tältar och Daniel tar flyget. I mitt material ingår också bilderna som 

eleverna gjorde efter högläsningen av Daniel tar flyger. En kollega gjorde observationer av 

mina lektioner när jag läste högt och jag har också haft hennes anteckningar till hjälp när jag 

analyserat arbetet.   

3.3 Genomförande  
Alla eleverna visste i god tid att jag skulle göra undersökningar med dem och att det skulle 

handla om högläsning med klassen samt att en kollega skulle filma mig och klassen med en 

Ipad. Filmningarna gjordes vid samma tid som då jag brukade läsa högt för eleverna så att 
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inspelningarna och observationerna skulle spegla verkligheten i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Björndahl (2005) menar att placering av filmandet spelar stor roll. Om kameran placeras 

framför eleverna eller bakom alla elever i klassrummet kan det få olika konsekvenser för 

resultatet. Min kollega och jag valde att placera den som filmade längst bak i klassrummet i 

ett hörn för att inte störa klassen som lyssnade. För att få så bra vinkel som möjligt stod min 

kollega på en stol. När jag läste för eleverna ändrade jag röstläge när det var spännande och 

jag läste med inlevelse 

Efter det hade jag fokusgruppsamtal och delade in eleverna i 5 grupper om 4–6 elever i 

varje grupp. Jag gjorde medvetna val med elever med en annan bakgrund än svensk i en grupp 

samt två flickgrupper och två pojkgrupper. Därefter gjorde jag individuella intervjuer med tre 

flickor och tre pojkar. För de andra eleverna ordnade jag gruppsamtal med 5–6 elever i varje 

grupp. De fick till uppgift att visa och berätta för varandra om sina teckningar som de hade 

målat när jag läst ur Daniel tar flyget.  

3.4 Bearbetning och transkriptionsmetod  
Bearbetningen av materialet började med att jag lyssnade igenom det inspelade materialet och 

sammanställde vad eleverna hade kommit fram till i alla grupper. Jag har transkriberat delar 

av inspelningarna som har relevans för min studie och jag använder en skriftspråksnära 

ortografi, men markerar pauser med # (Svensson 2009). Jag har plockat ut citat från 

boksamtalen, de individuella intervjuerna och gruppdiskussioner och presenterar dem som 

skriftspråk, men ordagrant som eleverna skrev eller sa.   

3.5 Etiska ställningstaganden 
Innan elever och föräldrar tackade ja till att delta i undersökningen fick de information om 

intervjun per brev, och de fick veta syftet med undersökningarna (se bilaga 1). Jag 

informerade om att intervjun skulle spelas in och att hela samtalet skulle skrivas ut, samt att 

materialet från intervjuerna skulle bifogas undersökningen. Jag berättade också för dem att 

banden skulle förstöras efter intervjuerna. Informanterna fick information om att de skulle 

vara anonyma i min undersökning, att det var frivilligt att medverka och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan under intervjuerna. Jag valde att informera elever och föräldrar både 

muntligt och skriftligt.  
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I undersökningen får inga namn på personer nämnas inte heller på skola eller kommun. 

Vid informationen till informanterna har jag förvissat mig om att personer frivilligt har 

samtyckt att vara med i undersökningen efter att jag har informerat om vad som gäller. Jag 

som gör undersökningen har absolut tystnadsplikt. All information som har med deltagarna att 

göra ska vara sekretessbelagd och hanteras så att ingen kan komma till skada. All information 

som framkommit får endast användas till ändamålet (Vetenskapsrådet 2002).  

4 Resultat 
I detta kapitel presenterar jag avsnittet Högläsning och samtal om böckerna i klassen i 4.1 

medan 4.2 handlar om Samtal i fokusgrupper. I 4.3 redovisar jag det som framkom i 

intervjuer och gruppdiskussioner och i 4.4 Högläsningens betydelse för fantasi och 

inlevelseförmågan. 

4.1 Högläsning och samtal om böcker i klassen 
Eftersom jag själv bestämt vilka böcker som jag skulle läsa för eleverna var de inte delaktiga i 

bokvalet. När jag först läste boken Djuren på jorden, som handlar om djuren som lever och 

bor i skogen kände jag att jag inte fick med mig eleverna. De var okoncentrerade och 

ofokuserade och flera av dem småpratade när jag läste. Jag läste i ca 20 minuter och sedan 

pratade vi om hur de upplevde boken, om de tyckte att boken intressant och bra eller 

motsatsen till det. Det kom fram att några elever i klassen tyckte att boken var intressant och 

kunde svara på lite frågor, men att de flesta tyckte att boken var en som en lärobok och inte 

alls avkopplande.  

Sedan läste jag boken Matilda tältar som handlar om en flicka som tältar för första gången 

med sina kompisar. Den boken trodde jag att klassen skulle tycka om och att de skulle tycka 

att den var spännande, men inte heller den fängslade dem och det blev samma resultat som 

gången innan. Eleverna var pratiga och inte intresserade av det jag läste. Lästiden var ca 25 

minuter och eleverna sa efteråt att de tyckte att boken inte alls var spännande, att det var svårt 

att fantisera om boken och att det också förekom svåra ord som de inte förstod. 

Den sista boken som jag valt att läsa var Daniel tar flyget och som handlar om en pojke 

som var 9 år och som bestämde sig för att flyga ensam till London för att överraska sin pappa 

som arbetade där. Eftersom Daniel åkt flera gånger tidigare tillsammans med sin pappa 

reagerade inte flygpersonalen på att han åkte ensam denna gång. Daniel hittade sin pappa till 

slut och de reste hem till Sverige igen. Daniels mamma blev både arg och chockad hur allt 
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hade gått till. Hon hade inte vetat om någonting innan pappan och pojken ringde till henne 

och berättade att Daniel var i London. 

När jag läste den boken var det helt tyst i klassen, eleverna lyssnade och ibland hördes det 

suckar från dem. Pojken i berättelsen råkade ut för flera olika problem som han måste lösa 

och berättelsen innehöll detaljerade beskrivningar av pojkens känslor och miljön omkring 

honom. Jag försökte läsa med inlevelse och ändrade röstläge när det var spännande. Jag läste i 

ca 30 minuter och efteråt diskuterade vi boken. Alla elever i klassen var eniga om att boken 

var mycket spännande och att det blivit ännu mer spännande när de hörde mitt ändrade 

tonläge.  

Eleverna kände med pojken Daniel och tyckte synd om honom. Alla tyckte att det var 

jätteskönt när Daniel fick syn på sin pappa till slut och allt ordnade till sig på bästa sätt.  

Många av eleverna tyckte att de kände igen sig i berättelsen, hur lätt det kan vara att klanta till 

det så att det blir jobbiga situationer. En elev i klassen berättade att han kände igen sig på 

samma sätt som pojken Daniel. Han berättade att han hade ljugit hemma en gång och inte talat 

sanning. Sanningen kom fram sedan och då kände han sig som han trodde att Daniel kände 

sig. Han hade inte talat sanning med sin mamma. Flera i klassen kände igen sig och höll med 

honom. 

Eleverna var eniga att det hade kunnat gå riktigt illa för Daniel i boken. En del av eleverna 

hade känt oro och rädsla under lässtunden och hade undrat hur det skulle ordna sig: 

(1)  tänk om han inte träffade sin pappa tänk om han blev borttjyvad av någon dum vuxen. 

(2) tänk om han inte träffade sin pappa # hur skulle han då komma hem 

(3) hur skulle han få tag på sin mamma 
 

Det fanns elever som också uttryckte indignation över Daniels påhitt:  

(4) hur kunde han komma på något så idiotiskt 

 
Andra hade förslag hur han skulle kunna lösa problemen på andra sätt: 

(5) kunde han ringa sin pappa eller mamma  

(6) hur kunde han prata med människor som pratade engelska 
 

Det var många andra tankar som kom upp i huvudet på eleverna och de berättade att det var 

lätt att fantisera om hur pojken Daniel såg ut. De tyckte att det var lätt att föreställa sig miljön 
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och några av eleverna berättade att de såg många människor och mycket trafik med många 

taxibilar. 

Efter diskussionen lät jag eleverna måla sina inre bilder och fantasier från berättelsen (se 

4.4). Anledningen till att jag valde en fördjupning av just den boken med hjälp av bilder som 

eleverna skulle måla var att jag fick en sådan enorm respons från eleverna. De tyckte att 

boken var spännande och bra och hela klassen engagerade sig i samtalet om boken och visade 

att den hade berört dem på olika sätt.    

4.1.1 Slutsatser efter högläsning av böckerna  
Efter mina högläsningar var det inte så svårt att avgöra vilken bok som hade fängslat eleverna.  

När jag läste faktaboken Djuren på jorden, såg jag att jag inte fick med mig eleverna i 

läsningen. Mina funderingar är att jag tror att det kan vara så att boken inte var så intressant 

just vid det tillfället och kanske svår att komma ihåg. Det skulle även kunna bero på att det 

inte är någon spänning i boken, eftersom det är en faktabok. I faktaböcker har eleverna oftast 

ingen person att identifiera sig med så de känner inte igen sig varken i texten eller eventuella 

bilder. 

När jag sedan läste boken Matilda tältar fick jag heller ingen respons från eleverna att de 

tyckte om berättelsen. Anledningen till det kan vara att berättelsen är för vanlig, det händer 

inget speciellt, det hela utspelar sig som det brukar göra när man tältar. Många av eleverna 

hade kunnat identifiera sig med de personerna som var med i boken, men det fanns inga 

problem som de skulle kunna lösa i berättelsen och det blev därför ingen slutlig spännande 

upplösning som de kunnat se fram emot. Berättelsen var för vardaglig. 

När jag sedan läste berättelsen Daniel tar flyget, fick jag med mig hela klassen i 

berättelsen. De tyckte att berättelsen var väldigt spännande och gripande. Eleverna levde sig 

in i berättelsen. De kunde känna med pojken, hans känslor och tankar. När jag läste 

berättelsen hördes det många suckar i klassrummet. Det var många episoder i boken som 

eleverna kunde identifiera sig med. Några av eleverna berättade att de hade tänkt flera gånger 

om de själva till exempel inte hade haft tillräckligt med pengar när de skulle betala för sig, hur 

det skulle kännas? Några av eleverna tyckte att de fick ont i magen när jag läste berättelsen, 

de tänkte på hur det hela hade kunnat sluta illa. De kunde inte förstå att pojken kunde våga 

åka själv utan att berätta för sina föräldrar, det skulle de aldrig gjort. Han var helt ensam ute i 

världen utan att någon visste något och att han hade själv utsatt sig för det. Tänk om han inte 
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kom hem? Var skulle hans föräldrar då börja leta? Frågorna och kommentarerna var många 

och jag lät då som fortsättningen eleverna måla bilder från berättelsen (se vidare 4.4).  

4.2 Samtal i fokusgrupperna 
Varje grupp diskuterade tillsammans i ca 30 minuter och jag hade informerat eleverna i 

förväg att vi skulle diskutera högläsning. Alla grupper fick samma frågor (se bilaga 1) som 

handlade om övergripande synpunkter på högläsning. Jag hade tänkt mig att eleverna skulle 

berätta och diskutera hur de kände sig när vi hade högläsning i klassen. Jag anknöt inte till de 

diskussioner vi haft om de tre nämnda böckerna, så därför blev det lite mer allmänt prat om 

högläsning. När jag hade inlett samtalen i fokusgrupperna såg jag på ett tidigt stadium att det 

var svårt för de flesta av eleverna att diskutera frågorna.  De var mycket fokuserade på mig 

som samtalsledare och gav bara fåordiga och konkreta svar, så det blev ingen diskussion. 

Svaren var oftast mycket korta och de kunde inte utveckla hur de tänkte. En del elever var i 

stort sett tysta och visade tydligt att de inte var bekväma med diskussionsgruppen. En del 

andra hade svårt att koncentrera sig och sitta still och var ofokuserade. Efteråt när jag hade 

tittat igenom inspelningarna på alla grupperna såg jag att jag hade varit alltför styrande i 

fokusgrupperna. Mina frågor om högläsning gav heller inte mycket utrymme för fria 

diskussioner. 

Det fanns många likheter i elevernas uppfattningar om högläsning i samtliga fokusgrupper 

och de pratade omväxlande om sin egen högläsning och omväxlande om att lyssna till 

högläsning av någon annan. När det gäller den egna högläsningen tyckte de att det var bra för 

då blev de bättre på att läsa högt och de kunde lära sig mer om fakta ur faktatexterna. De 

tyckte att de lärde sig av hur man kunde använda olika röstlägen och att träna på att inte läsa 

för fort. Det var också bra att läsa för någon för då kunde man hjälpa till och rätta till orden 

och meningarna om det blev fel. De tyckte att det var roligt och spännande att läsa 

tillsammans då de kunde skratta och ha kul och att det var bäst att läsa för någon kompis 

under förmiddagarna när de var pigga. De berättade också att de läste antingen för någon 

förälder eller för något syskon nästan varje dag i hemmet.  

Eleverna i klassen uppskattade när läraren läser högt och tyckte att de kunde lära sig av 

det. De uppskattade när jag varierade rösten och några sa att de ville att samma person skulle 

läsa en bok färdigt så att det blev det samma röst och tonlägen. Många sa att de vill kunna läsa 
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lika bra som jag eller sina föräldrar och därför tränar de för att bli bra läsare. Att lyssna till 

högläsning var både roligt och spännande, sa eleverna, och så lärde de sig ord.  

Att fantisera tyckte de var viktigt att kunna. Det var bra att kunna fantisera både när man 

läste en bok själv eller när någon annan läste högt. Samtliga elever tyckte att det var viktigt att 

fantisera och leva sig in i böckerna för då blev de bättre på att känna in olika känslor för 

karaktärerna i böckerna. 

Eleverna tyckte att det var bäst när jag läste högt och att alla satt på golvet för att kunna se 

bilderna i boken. De kände gemenskap i klassen när vi läste tillsammans, allra helst när vi satt 

på golvet. De lärde sig att fantisera om karaktärerna, eftersom det inte alltid fanns bilder i 

böckerna som de läste. De tyckte att det var roligt att måla bilder efter att jag hade läst en 

berättelse för då kunde de fantisera mer. De kunde känna igen sig i böckerna och få en 

relation med personerna och på det viset måla mer fritt och göra sina återskapande bilder av 

karaktärerna i böckerna. Alla elever tyckte att det var bra att prata om berättelserna när jag 

hade läst dem. De tyckte att det var kul att få höra hur de andra eleverna hade uppfattat 

berättelserna. Det framkom också att det var bäst med högläsning innan skolan slutade för 

dagen. Då fick de lite andrum och avkoppling innan fritidshemmet började. 

Jag hade satt ihop grupperna så att det blev två pojkgrupper och två flickgrupper och en 

grupp med både pojkar och flickor som hade ett annat modersmål än svenska för att 

undersöka om det framkom olika uppfattningar, men det visade sig att det var ingen större 

skillnad varken vad gäller annat modersmål eller kön. Eleverna med annat modersmål hade 

tillgång till litteratur och fick höra sagor på modersmålet, men deras åsikter om högläsning 

skiljde sig inte från dem som hade svenska som modersmål. Man kunde se en tendens att 

flickorna tyckte bäst om kapitelböcker och var intresserade av mer detaljerade beskrivningar 

av karaktärerna, eftersom det då blev det spännande och de kunde leva sig in i böckerna på ett 

känslomässigt sätt. Hos pojkarna fanns ett större intresse för faktaböcker.   

Sammanfattningsvis kan jag säga att det som kom fram i grupperna handlade mest om 

konkreta situationer och lite summariska beskrivningar av upplevelser och gav mig inte 

tillräckligt material till min undersökning. 
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4.3 Intervjuer och gruppdiskussioner  
Efter att vi hade provat på att arbeta med fokusgrupper ville jag fördjupa undersökningen och 

få eleverna att berätta mer om vad de lär och hur de känner sig vid högläsning och beslutade 

därför att jag skulle göra enskilda intervjuer och grupparbeten där jag ställde frågor om 

högläsning. För att eleverna skulle bli engagerade och känna sig inspirerade lät jag dem utgå 

från sina egna bilder till den bok som skapat störst intresse, Daniel tar flyget, och bygga 

samtalen på den.  

Förutom att berätta och beskriva sina tankar om sina bilder fick de frågor som skulle 

diskuteras och besvaras gemensamt samt formuleras som skriftliga svar i grupperna. Den ena 

frågan handlar om vad eleverna anser att de lär sig och kan komma ihåg om de lyssnar till 

högläsning och eleverna skulle då också motivera sina svar. Den andra frågan gäller hur 

eleverna känner sig under högläsning. Också här skulle de skriva ner sina svar i grupperna. I 

de två följande kapitlen, 4.3.1 och 4.3.2 redovisar jag tematiskt först utifrån frågor som 

handlar om vad eleverna anser att de lär sig och hur de känner sig när de lyssnar till 

högläsning. Jag har fört samman de svar jag fått vid de enskilda intervjuerna och 

grupparbetena samt också något från fokusgrupperna som berör samma tema. Det resultat 

som berör fantasier och tankar har ett eget avsnitt, 4.4, och där redovisar jag vilka fantasier 

och tankar som uppstod hos eleverna när de lyssnade till Daniel tar flyget och hur de 

resonerar om sina bilder. I alla tre avsnitten redovisar jag också muntliga och skriftliga citat 

av eleverna och återger dem exakt så som de själva uttryckt sig.  

4.3.1 Vad eleverna anser att de lär sig av högläsning 
Eleverna fick följande uppgift i diskussionsgrupperna: Diskutera tillsammans vad man lär sig 

när fröken läser högt ut ur en berättelsebok eller en saga. Kom överens om minst fem 

meningar som ni sedan skriver ner. Lämna det sedan till fröken 

Eleverna skrev att de tyckte att det hade varit roligt att vi hade läst olika slags böcker. 

Grupperna kom fram till att de lärde sig fakta om olika böcker. När vi läste faktaböcker tyckte 

eleverna att det skulle vara intressanta faktaböcker, för de ville lära sig om olika saker. 

Eleverna tyckte att det var bäst med roliga och spännande böcker. De hade lärt sig mycket 

ord, som de inte hade använt själva förut och tyckte att de kunde förstå texterna lättare i 

böckerna. Nu kunde de använda de nya orden när de själva skrev sina berättelser. När vi 

samtalade om de böcker som vi hade läst i klassen berättade eleverna att de hade lärt sig att 
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fantisera mer till berättelseböckerna. Eleverna tyckte även att de lärde sig hur man kan 

använda sin röst på olika sätt för att det ska låta spännande Därför blev läsandet roligare och 

varierande. De tyckte att det var väldigt spännande och lärorikt att höra hur andra hade 

uppfattat en berättelse, att alla inte tänker på samma sätt, att var och en uppfattar en berättelse 

på sitt sätt. Att de fått måla sina inre bilder när vi läst Daniel tar flyget var också något som de 

tyckte att de lärt sig något av, vilket de uttryckte så här: 

(7) när jag läser högt för mig själv så lär jag mig bättre # då är det som om att jag berättar för mig själv 
hur det ska vara 

(8) man liksom läser i huvudet och man får olika röster när man läser 

(9) Man lär sig fakta om olika saker, jag har lärt mig mycket om dinosaurier och om våra planeter  

(10) jag tycker att man lär sig att fantisera bättre nu # det är lättare att måla saker ur böcker nu än förut. 

(11) Jag tycker att vi lär oss att ändra rösten i sagorna när vi läser högt. 

(12) När någon läser högt för oss vi känner oss lugna och vi kan slappna av. 
 

För att lära sig att uttrycka sina känslor och fantasi tyckte eleverna att det var bra att få måla 

sina inre bilder från en berättelse för att sedan kunna berätta vidare om berättelsen som de 

hade fått lyssnat till. Eleverna uttryckte sig att de lärde sig, att man kan läsa på olika sätt och 

att använda rösten. Grupperna tyckte att de hade lärt sig mer om böcker och att man kan läsa 

böcker på olika sätt, både när man läser högt för någon annan eller när man läser tyst. En 

pojke sa så här: 

(13) när jag läser högt för mig själv så lär jag mig bättre # då är det som om att jag berättar för mig själv 
hur det ska vara  

 
Grupperna tyckte att det var bra när jag läste böcker, för då kunde de lyssna och lära sig hur 

man kunde få fram olika karaktärer i de olika berättelserna. De ville att om jag började läsa en 

bok, så skulle jag också läsa ut den. Det var inte nödvändigt att läsa ut den vid samma tillfälle 

men att jag skulle avsluta boken också. En pojke sa så här om vad man lär sig:  

(14) det är bra ibland med faktaböcker vi har lärt oss om forntiden och dinosaurier. 
 

Sammantaget hade grupperna ungefär samma svar. 
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4.3.2 Hur eleverna beskriver sina känslor vid högläsning 
Eleverna fick i uppgift att tillsammans diskutera hur man känner sig när fröken läser högt ur 

en berättelsebok eller en saga och sedan komma överens om minst fem meningar som de 

skrev ner.  

När vi diskuterade hur de kände sig vid högläsning berättade eleverna att de kände med de 

olika personerna i berättelserna ”ibland är det spännande”. Eleverna kunde identifiera sig med 

dessa personer på ett eller annat sätt, ”det är pinsamt ibland”. 

Utifrån gruppdiskussionerna kom det fram att de kände sig lugna och de tyckte att det var 

en skön känsla när någon läste en bok för dem:  

(15) vi känner oss lugna när någon läser högt för oss 
 

De kände att de kunde koppla av. Ibland kunde de känna oro och ängslan beroende på hur 

karaktärerna i boken uppträdde. Det var bäst om man kände igen sig själv i en berättelse, sa 

de. Några elever tyckte att böckerna kunde vara tråkiga och långa då var det svårt att 

koncentrera sig på berättelsen. En elev uttryckte det så här:  

(16) långa böcker är tråkiga  
 

Ibland upplevde eleverna böckerna som dåliga och då kände eleverna att de inte kunde 
koncentrera sig på boken: 

(17) ibland är det tråkigt med dåliga böcker  

 
När det var intressant ville de veta mera och tyckte att det var roligt att få veta mer om olika 

böcker. En grupp sa så här: 

(18) vi gillar när Åsa läser roliga och spännande böcker.  
 

Några av eleverna blev nervösa av olika berättelser och tänkte på att det kunde hända dem 

själva.  En elev berättade att hon hade tänkt rymma hemifrån en gång när hon varit osams 

hemma med sina föräldrar och sina syskon. Hon berättade att hon hade ångrat sig på en gång. 

Hon tyckte att hon kunde känna igen sig med känslan att våga göra något som man inte får 

göra:  

(19) ibland blir jag nervös på personerna när jag vet att man inte får.  
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Citatet visar att eleven också läser in sina egna normer och rättesnören i berättelserna och tar 

ställning till om personen handlar på ett oriktigt sätt. 

4.4 Högläsningens betydelse för fantasi och inlevelseförmåga 
I detta avsnitt redovisar jag vilka fantasier och tankar som uppstod hos eleverna när de 

lyssnade till Daniel tar flyget och hur de resonerar om sina bilder. Avsnittet inleds med att en 

beskrivning av klassrumssituationen medan eleverna målade sina bilder.  Därefter beskrivs i 

4.4.2 vilka scener ur berättelsen som särskilt fängslat eleverna och i 4.4.3 redogör jag för vad 

eleverna själv berättade om sina bilder. 

4.4.1 Bildskapande och diskussioner i klassrummet  
Jag hade sagt till eleverna innan de började måla att de skulle sitta en liten stund för att tänka 

ut vad de ville måla och vilken inre bild som var mest klar i tanken. Eleverna var väldigt 

entusiastiska och de visste inte hur fort de skulle komma igång och måla sina teckningar. De 

flesta kom igång på en gång medan några ville tänka lite till. Det var inga problem för någon 

att måla sina inre bilder.  

Under tiden som de målade teckningarna pratade en del av eleverna med varandra. De 

berättade vad de målade och en del av eleverna ville göra flera teckningar med flera händelser 

från boken. När de satt och målade pratade de om boken, och jag hörde uttryck som ”Hur han 

bara vågade?” Vissa elever frågade varandra om de skulle våga göra samma sak som pojken. 

De diskuterade mycket om boken och eleverna var fokuserade. Det var arbetsro och det var 

tyst i klassrummet förutom när eleverna diskuterade med varandra om boken.  

Eleverna målade i ca 60 minuter. En del av eleverna ville så gärna måla vissa händelser 

men de tyckte ibland att det var svårt att få ner det på teckningen och uttryckte sig så här:  

(20) jag skulle vilja måla när han åker taxi och är rädd, för att han inte ska träffa på sin pappa, men jag 
kan inte det  

(21) min teckning är för ful, jag skulle vilja måla bättre, jag kan inte måla en sån där, entré som är på 
hotell, eller ett stort flygplan.  

 

Vissa av eleverna ville visa mera av sina känslor och diskuterade med varandra. Andra 

målade sin teckning som de tyckte var lättast att göra. En flicka i klassen sa, 

(22) att jag ska använda mig av starka färger, för så känner jag. Jag tycker att det är lite svårt att få med 
allt. 

 

Några elever uttryckte sig så här: 
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(23) det är kul att lyssna till andra vad de har sett i sin fantasi och då kan man komma ihåg det också 
fast på mitt vis.  

 
Jag gick runt i klassrummet och småpratade med eleverna hela tiden som de satt och målade. 

När alla hade målat färdigt fick eleverna visa sina teckningar och berätta kort vad de 

föreställde.  

4.4.2 Händelser som barnen lyfte fram i sina teckningar 
Bilderna som eleverna hade målat var mycket varierande och en del var väldigt detaljerade, 

särskilt fem olika situationer målades av många elever: när Daniel satt vid restaurangen och åt 

och pengarna inte räckte till att betala, när Daniel satt på flygplanet och var nervös för det han 

skulle vara med om, när Daniel satt i taxin och sökte efter hotellet som hans pappa skulle bo 

på, när Daniel väntade på sin pappa vid hotellet och när han satt på bussen och var där. Några 

elever hade målat mycket trafik och mycket bilar och vägkorsningar.  

Tabell 1 nedan visar förekomst av de fem händelser som särskilt framträder i elevernas 

bilder. Vissa av teckningarna var målade med flera händelser på en och samma bild och 

därför är det fler bilder än antalet elever i tabellen  

 
Tabell 1. Sammanställning av teckningarna som eleverna gjorde. 

Vad eleverna 
målade utifrån 
boken, Daniel 
tar flyget 

När Daniel åkte 
flygplan 

 

När Daniel 
sitter på bussen 
och är rädd 

 

När Daniel satt 
och åt på en 
restaurang 

 

När Daniel 
kom fram till 
hotellet 

 

När Daniel sitter 
och väntar på 
sin pappa 

Antal elever 
som målade 
olika 
händelser ur 
boken. 

 6 elever målade 
när pojken åkte i 
flygplanet. 

 7 elever 
målade när 
pojken sitter på 
bussen och var 
rädd 

5 elever målade 
när pojken satt 
vid restaurangen 

 9 elever 
målade när 
pojken kom 
fram till 
hotellet. 

13 elever 
målade när 
pojken satt och 
väntade på att 
pappan skulle 
komma till 
hotellet 

Antal flickor 
som målade de 
olika 
händelserna. 

2 flickor hade 
målat när 
pojken åkte 
flygplan. 

4 flickor målade 
när Daniel sitter 
på bussen och är 
rädd. 

1 flicka målade 
när Daniel satt 
och åt mat. 

 

5 flickor 
målade när 
Daniel kom 
fram till 
hotellet. 

7 flickor målade 
när Daniel väntar 
på sin pappa. 

Antal pojkar 
som målade de 
olika 

4 pojkar målade 
när Daniel åkte 

3 pojkar målade 
när Daniel sitter 
på bussen och är 

 4 pojkar målade 
när Daniel satt 

4 pojkar målade 
när Daniel kom 
fram till 

6 pojkar målade 
när Daniel väntar 
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händelserna. flygplan. rädd. och åt mat. 

 

hotellet. på sin pappa 

  

Tabellerna visar att eleverna fastnat för vissa episoder och det skiljer sig lite vad pojkarna och 

flickorna har målat. Det var fler pojkar som målade episoden då Daniel flyger, kanske kan det 

vara för att pojkarna var lite mer spända under den delen av berättelsen och kanske lite 

nyfikna på vad som ska hända. Likadant var det när Daniel satt vid restaurangen och åt mat 

och det visade sig senare i berättelsen att han inte hade pengar så att det räckte. Pojkarna 

kände kanske olust när den episoden utspelade sig. Det var flest flickor som hade målat när 

Daniel äntligen kommit fram till hotellet. Flickorna kanske kände en lättnad av att hitta fram 

efter mycket krångel. Det var även flest flickor som har målat när Daniel återförenades med 

sin pappa, även där kan det ha varit en lättnad för flickorna. Det kan kanske ha att göra med 

att det är väldigt viktigt att huvudpersonen som de kan identifiera sig med får ett lyckligt till 

slut. 

Här nedan visar jag en representativ bild från var och en av de fem episoderna som särskilt 

lyfts fram i de bilder som eleverna målade. 

 

Figur 1. Pojken sitter och väntar på sin pappa vid hotellet.  

De flesta av eleverna har målat när 

pojken sitter och väntar på sin pappa 

på hotellet. Det var sju flickor och 

sex pojkar som målade när pojken 

satt och väntade på sin pappa på 

hotellet. När eleverna berättade för 

mig under tiden de målade sina 

bilder kom det fram att de var 

spända på hur pappan skulle reagera. 

De var oroliga om han skulle vara 

arg. De undrade om han skulle bli 
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glad. Skulle han bli förvånad? Eleverna pratade sinsemellan hur deras pappor skulle reagera 

och de kom fram till att deras pappor skulle reagera på olika sätt. Några av eleverna blev lite 

oroliga över hur det hela skulle sluta när pojken träffade sin pappa. 

 

Figur 2. Pojken kommer fram till hotellet. 

Den andra episoden ur berättelsen som många 

målade var när pojken kom fram till hotellet. Det 

var fem flickor och fyra pojkar som målade den 

episoden. När pojken har kommit fram till hotellet 

känner han igen sig och känner en lättnad att vara 

framme. Hans pappa är inte där och pojken vet inte 

när han skulle komma eller om han hade åkt vidare 

till något annat land. Daniel är fortfarande väldigt 

orolig för hur skulle hans pappa bli när han får se 

sin pojke. Blir han arg? Eller blir han glad? 

Eleverna som målade den här episoden kände med 

pojken. En del tyckte synd om honom och en del av eleverna tyckte att han får skylla sig 

själv, när han har ställt till det så här. 
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Figur.3. Pojken tar bussen från flygplatsen in till London. 

Den tredje episoden var när pojken tar bussen från flygplatsen in till London och är rädd. Det 

var tre flickor och fyra pojkar som 

målade den episoden. Eleverna berättade 

att de kände oro för hur allt skulle gå för 

pojken. Han var själv och var ensam och 

rädd. Ingen visste var han var. Pojkens 

mamma trodde ju att han var i skolan 

som vanligt och hans pappa hade inte en 

aning om att han var på väg till honom i 

London. Vad skulle hans föräldrar säga 

eller göra? Hur skulle pojken göra nu? 

Visste han vart han skulle? Visste han 

adressen? Han kunde ju inte språket, ingen skulle förstå honom. Det var många diskussioner i 

klassen när eleverna berättade om sina bilder när de målade. Eleverna sa att de aldrig skulle 

våga göra så här. Det kunde ju komma dumma människor som är dumma mot barn. De kunde 

ju röva bort honom och kanske sälja honom. 

 

Figur 4. Pojken åker flygplan. 

Den fjärde episoden ur berättelsen var 

när pojken åker flygplan. Det var två 

flickor och fyra pojkar som målade den 

episoden. När eleverna målade dessa 

bilder var det spännande. Resan hade 

precis börjat och många tankar kom upp 

när de målade. Hur kunde han komma 

förbi alla spärrar på flygplatsen? Kunde 

det vara så lätt? Är det många barn som 

åker själva på flygplan? Är det ingen 
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som tar hand om dem då? Eleverna tänkte även hur pojken kunde vara så tuff och tro att det 

skulle gå lätt att hitta sin pappa.  

 

Figur 5. Pojken sitter på restaurangen och ska äta mat. 

Den femte episoden som många målade var när pojken satt och åt mat på restaurangen. Det 

var en flicka och fyra pojkar som målade 

den episoden. Eleverna pratade mycket 

om hur de skulle göra när de beställde 

mat och så vidare. När det sedan visade 

sig att pojken inte hade några pengar att 

betala sin mat, tyckte de att det var så 

pinsamt och de blev oroliga över hur han 

skulle kunna betala nu, när pengarna inte 

räckte. Han hade ingen att fråga om 

hjälp och han var säkert rädd för 

kyparen som kom med notan. Nu 

längtade pojken säkert efter mamma och pappa, så hur skulle han göra? En del av eleverna 

berättade att hade det varit dem så hade de diskat, för så hade de hört att man kunde göra. Vid 

en översikt av elevernas uttalanden ser jag att det var mest känslor om restaurangbesöket, då 

pojken inte kunde betala för sig. Det upplevdes pinsamt och de kände empati för honom. Nu 

hade han heller inga pengar till annat, hur hade han tänkt nu om han hade behövt mer pengar 

till något, till exempel om han hade behövt ringa hem till sin mamma. 

Sammanfattningsvis visade både diskussioner och bilder att eleverna skapade inre bilder av 

berättelsen både kände empati för pojken och inlevelse i episoderna. De tyckte synd om 

honom men samtidigt kunde de inte förstå att han utsatte sig för sådana händelser. De kunde 

relatera till upplevelser som de själva hade varit med om och till situationer då de hade gjort 

något hemma som de visste att de inte fick göra, och ur det hela slutade när deras föräldrar 

fick reda på något som man inte fick göra. 

 



 

 

 

 27  

4.4.3 Elevernas beskrivningar av sina bilder för varandra  
 I gruppdiskussionerna skulle eleverna berätta för varandra vad deras teckningar föreställde 

och fick följande uppgift: Titta på din bild och tänk efter. Berätta sedan för de andra vad den 

här bilden föreställer och varför du gjorde just den bilden 

 Några elever berättade att de hade lättare att fantisera i bilder när någon annan läste högt 

för dem, och de tyckte också att det var lättare att komma ihåg berättelserna när någon annan 

hade läst för dem. En del av eleverna tyckte även att det var lättare att förstå en berättelse om 

någon annan läste berättelsen. Eleverna sa att det blir som en annan berättelse då jämfört med 

när de själva läser. 

När eleverna presenterade sina teckningar och berättade för varandra om sina inre bilder 

från boken Daniel tar flyget uttryckte de sig bl.a. så här:  

(24)  jag kände mig lite rädd, det kändes som om att det var jag som var där. 

(25) jag kan fantisera mycket bättre om någon annan läser en spännande berättelse. 

(26) jag fantiserar ofta när någon annan läser högt, det är lättare att komma ihåg texter om någon annan 
läser för mig med olika röster, det blir mer levande då. 

(27) det kändes som om det var jag som den här Daniel # jag var orolig hela tiden hur det skulle gå för 
honom #jag tyckte så synd om pojken när han upptäckte att han inte hade tillräckligt med pengar 
när han skulle betala sin mat på restaurangen. 

(28) En elev uttryckte sig så här, när någon läser en bra och spännande berättelse så blir det som en film 
i huvudet. 

 
Det var bara en elev som tyckte att det var bättre att läsa själv än att någon annan läste för 

henne. De andra eleverna tyckte att det var bäst när någon annan läste för dem. Då kunde de 

koncentrera sig på berättelsen och koppla av och fantisera sig in i berättelsen.  

Jag tyckte att jag fick fram mer ingående beskrivningar om vilka känslor de upplevt när 

eleverna berättade för varandra om sina målningar. En elev berättade att hon hade tänkt 

rymma hemifrån en gång när de varit osams hemma med sina föräldrar och sina syskon. Hon 

berättade att hon hade ångrat sig på en gång. Hon tyckte att hon kunde känna igen sig med 

känslan att våga göra något som man inte får göra. Några av eleverna blev nervösa av 

berättelsen. De tänkte på vad som skulle kunna ha hänt om det hade gått illa för honom, om 

han inte hade träffat på sin pappa. De tyckte synd om honom men en del av eleverna tyckte att 

han var tuff och orädd. Eleverna poängterade flera gånger att de aldrig skulle göra detta 

själva.  
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5 Diskussion  
Den här undersökningen visar att eleverna hade mycket att säga om högläsning. De framhöll 

att de hade lärt sig nya ord som de inte kunde förut som de nu använder i sitt dagliga språk. 

De berättade att hade lärt sig att rätta till meningarna om det blev fel, både genom att lyssna 

till högläsning och läsa högt själva, vilket ligger i linje med forskning (se bl.a. Asplund et.al., 

1993) som visar att barn som har fått ta del av högläsning har kommer längre i sin 

språkutveckling än barn som inte har fått det. När jag frågade eleverna om de förstår det jag 

läser, svarade de att de förstår de flest orden och handlingarna i berättelsen De sa även att om 

de inte förstod så skulle de fråga mig vad det betydde. Chambers (1995) framhåller detta som 

särskilt viktigt och säger att genom högläsning tränas också läsförståelsen. 

Barnen kunde läsa mellan raderna, alltså dra slutsatser av det lästa och även förstå 

sådant som inte är klart och tydligt utskrivet i texten, vilket särskilt framkom när vi 

diskuterade boken om Daniel som flög ensam till London. De insåg vilka konsekvenserna 

skulle kunna bli och reflekterade över olika möjligheter och faror. Chambers (1995) skriver 

att barnen genom att lyssna till högläsning kan träna sig exempelvis på att fortsätta en 

berättelse genom att använda sin fantasi, vilket också framkom i min studie när de funderat på 

vilka möjliga lösningar de kunde tänka sig på de uppkomna problemen. Stadler (1997) skriver 

också att det är viktigt att utifrån det lästa kunna dra slutsatser och att förstå även sådant som 

inte är klart och tydligt utskrivet, vilket tydligt framkom att eleverna gjorde i min studie.   

Att läsning tillsammans också kan ha en positiv effekt som inspiration till elevernas 

individuella läsande och språkutveckling framhålls av bl.a. Hedin (2003) och Jönsson (2007). 

Eleverna tyckte att det var skönt att få lyssna till en berättelse med inlevelse, där de själva 

kunde känna igen karaktärerna i berättelsen, och fortsätta med den i leken. Eleverna berättade 

att de flesta ville lyssna på böcker som är lätta att förstå. Då kunde de lättare relatera till 

händelser som de själva hade varit med om. 

 Eleverna tyckte att det var bra att få lyssna till någon vuxen som kunde läsa högt för dem, 

och de tyckte att de kunde identifiera sig och försöka härma den vuxne som läste för dem. 

Många barn i klassen har sina föräldrar som språkliga förebilder. Barnen lyssnar och härmar 

och tar efter den vuxna personen och det gäller även när vi vuxna läser högläsning. Arnqvist 

(1993) anser ett viktigt syfte är att den som läser och den/de som lyssnar får en 

kommunikation, där de lyssnar och samtalar och tränar språket. 
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 Klassen tyckte att det var bäst när jag läste högt då alla satt på golvet, för då kände de 

gemenskap i klassen och då kan även se bilderna i boken som jag läste. De tyckte även att det 

var bäst när jag läste högt för dem innan skolan slutade för dagen, eftersom de tyckte de att de 

fick lite andrum och kunde drömma sig i väg i berättelsen. Chambers (1995) framhåller just 

vikten av gemenskap vid högläsning. 

Eleverna i klassen ville att man som högläsare läste med inlevelse, och de berättade att de 

kunde se på den som läste om högläsaren tyckte om boken. De kunde se det på så sätt att 

högläsaren inte läste med inlevelse och hade samma röstläge. Med gester och god artikulation, 

variation och kontrast är bäst kan uppläsaren lyckas fånga och hålla kvar koncentrationen hos 

lyssnarna (Chambers, 1995). Edwards (2008) framhåller också att det är viktigt att uppläsaren 

med olika knep kan fånga barnen med sin egen inlevelse vid högläsning.  

Vad gäller boksamtal så tycker eleverna att det har varit intressant och lärorikt att diskutera 

böckerna. Om andra kände till samma bok var det roligt att diskutera bokens innehåll och 

jämföra intryck med varandra. Dominokovic (1984) skriver att den kommunikation som 

uppstår vid boksamtal också främjar språkutvecklingen. De tyckte att de kunde lära sig av 

varandra. Att läsa tillsammans var det bästa då kunde de skratta och ha kul tillsammans med 

en eller flera kompisar. Doverborg (2007) menar att barns lärande är beroende av både 

kommunikation och samspel med både lärare och andra barn, och därför är barngruppen en 

mycket viktig del i lärandet, vilket alltså överensstämmer med det som också mina elever 

framhöll. 

 Jag har sett i min undersökning är att det är viktigt att det blir rätt val av bok för 

högläsning och jag som pedagog ska välja med elevernas hjälp. Det kunde även vara svårt för 

en del att koncentrera sig när vi läste faktaböcker. Eleverna tyckte att det var mer som en 

lärobok och det fanns då ingen man kunde identifiera sig med. När elever läser faktatext är det 

oftast för att det är i lärande syfte och det ger inte samma möjligheter till upplevelse. Därför 

tyckte eleverna att det kunde vara lättare att tolka en faktatext i en bok då den var kort och att 

de kunde se styckeindelningarna. Under året som gått när jag har haft högläsning i klassen har 

jag förstått att det inte är så lätt att få fram en berättelse som tilltalar alla elever. Klassen 

tyckte att en bok inte ska vara tjatig och innehållslös. En del böcker tyckte eleverna var just 

det och det hände inte så mycket i böckerna. Det gav inte några positiva reaktioner.  

Min studie visar också att eleverna tycker om spännande böcker, där de kan sitta och 

koppla av och fantisera sig in i bokens värld. Det kom även fram i undersökningen att 
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eleverna tyckte att det var mycket viktigt att kunna fantisera till en berättelse när någon eller 

när eleverna själva läste en berättelse. Klassen tyckte att boken egentligen kunde handla om 

vad som helst, men att de ville kunna känna en tillhörighet med berättelsen. Eleverna 

berättade att de hade lärt sig att kunna känna igen sig böckerna och få en relation med 

personerna i böckerna och på det viset kunna måla mer fritt och göra sina återskapande bilder 

om karaktärerna i böckerna. Deras reflexioner över de olika episoderna i Daniel tar flyget 

visar att händelser som ligger nära deras egna existentiella villkor fängslar dem och får dem 

att tänka efter. Exempelvis var det scenen då Daniel var på restaurang och inte hade pengar att 

betala som väckte starka reaktioner, eftersom det är något som alla barn förstår vilka följder 

det kan få. Flest barn hade målat den scen på slutet när Daniel äntligen hittat rätt och sitter och 

väntar på sin pappa. Då är den slutliga upplösningen nära och att så många målat just den 

scenen kan vara ett uttryck för att barn villa ha ett lyckligt slut.  

 

6 Metodreflektion 
De metoderna jag valde att använda mig av tyckte jag fungerade i min undersökning.  Jag 

anser att det har varit bra att jag har använt mig av observationer, fokusgruppsdiskussioner, 

semistrukturerade intervjuer och individuella intervjuer för att mina resultat ska bli mer 

tillförlitliga. Observationerna upplevde jag också som ett bra verktyg, för jag kunde i 

efterhand se hur eleverna reagerade på böckerna som jag läste för dem 

När det gäller fokusgrupperna kände jag att det blev för avancerat för eleverna och de var 

inte tillräckligt mogna att kunna svara utförligt på mina frågor. Det blev svårt att hålla liv i 

diskussionen om inte jag själv gick in och styrde upp som samtalsledare. Jag hade lite svårt att 

vara tyst och inte hjälpa eleverna när det blev tyst.  Jag har gjort undersökningen i en årskurs 

2 som jag undervisar i. Positivt med det är att jag känner eleverna väldigt väl och fick god 

tillgång till material. Det har naturligtvis spelat en roll att jag gjorde undersökningen i min 

egen klass. I början när jag gjorde de semistrukturerade intervjuerna var eleverna spända på 

mig och de trodde kanske att jag ville ha ett givet svar. Kanske hade jag fått annorlunda svar 

om jag hade intervjuat en annan klass. Trots det anser jag att min undersökning varit 

tillförlitlig och att jag mätt det som jag ville mäta, dvs. hur barn ser på högläsning. 
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7 Slutsatser och framtida forskning 
Syftet med denna undersökning var att undersöka elevernas uppfattningar om och upplevelser 

av högläsning och boksamtal. Jag fick många infallsvinklar som jag kunde ta till vara på för 

min undersökning. Elevernas svar visade bland annat att de tycker det är lärorikt, spännande 

och avkopplande med högläsning och att högläsningen har gett dem ett större ordförråd. 

Eleverna tyckte att det var roligt att diskutera böcker tillsammans och att de lärde av varandra. 

 När man som pedagog väljer en bok som man har tänkt läsa är det bra att se ut några 

böcker som man kan välja mellan. När man väl ska läsa högt i klassen är det bra om 

pedagogen känner av klassens humör för dagen; det är alltså dagsformen som egentligen 

bestämmer vilken bok som är lämplig att börja läsa. Dagsformen kan vara allt ifrån att 

eleverna är trötta, eftersom det kanske är sent på dagen när man har tänkt sig att läsa högt. Det 

kan vara att eleverna är uppspelta av någon anledning och har svårt att koncentrera sig på 

läsningen. 

All den information jag har fått ta del av i den här undersökningen har gett mig en ny 

kunskap om högläsning och olika metoder att använda mig av. Jag kommer att arbeta med 

högläsning och bilder i mitt kommande yrkesliv. Jag tycker att arbetet med högläsning är en 

mycket viktig del i undervisningen och bör få en mer central plats vid planeringen av 

svenskämnet.  

Under undersökningens gång har jag fått nya infallsvinklar på högläsning. Däribland 

tänker jag att ett intressant forskningsområde är högläsning i förhållande till barns fantasier 

och kreativitet och undersöka om det kan vara till någon hjälp för vissa barn att uttrycka sig i 

mer bilder för kunna förstå och tolka litteratur. En annan intressant fråga är hur högläsning 

påverkar barns språk- och skrivutveckling längre upp i skolåren.  
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Bilaga  1 
  

Brev till informanterna 
Hej! 

Jag har en fråga till er barn och föräldrar. Jag studerar på en distansutbildning på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Nu skriver jag ett examensarbete som handlar om högläsning. I examensarbetet ska jag 

intervjua barn i klassen. Jag hoppas att du/ni kan tänka er att ert barn får ställa upp på en 

intervju. 

Jag kommer att intervjua barnen i grupp. Intervjun kommer att spelas in på en Ipad och på 

video. För att jag ska få med allt som barnen säger. 

Barnen kommer att vara helt anonyma i min undersökning. Det är helt frivilligt att vara med 

och barnen har rätt att avbryta sin medverkan under intervjun om han/hon vill. 

Jag önskar svar senast den 12/10- 12. 

Har ni några frågor om ovanstående är du välkommen att ringa eller skicka e-post till mig. 

Åsa tel:xxx-xxxxxxx e-postadress: asa.cekr@ 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Cekr 

Svarstalong 

Namn på barnet:_________________________________________________ 

Jag godkänner att mitt barn är med på intervjun________ 

Jag godkänner inte att mitt barn är med på intervjun__________ 

Underskrift vårdnadshavare:___________________________________ 

 

 

 

 

tel:xxx-xxxxxxx
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Bilaga 2    
Frågor till elever  

o Vilka böcker tycker ni om? 

o Varför är dem bra? 

o Vad betyder högläsning? 

o Vem har läst högläsning för dig? 

o Vad tycker du att det menas med högläsning? 

o När har ni upplevt högläsning? 

o Hur mycket läser ni högläsning? 

o Vad läste ni då? 

o Varför kommer du ihåg den boken? 

o Hur upplevde du högläsningen? 

o När var det? 

o Varför är dessa böcker bäst? 

o Hur tycker ni att det är att läsa för varandra? 

o Vilka böcker kommer ni bäst ihåg när jag har haft högläsning med er? 

o Förstår ni allt det jag läser? 

o Vill ni att jag ska förklara? 

o Varför tror ni att jag valde dessa böcker? 

o När under dagen tycker ni att det är bäst med högläsning? 

o Är det alltid lika lätt att lyssna till högläsning? 

o Varför tror ni att jag läser för er? 

o Vad tycker ni om boksamtal? 
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Bilaga 3 
 

Fortsatta intervjuer och grupparbete både enskilt och i grupp. 
 

Frågor till semistrukturerade intervjuer enskilt: 

a) Varför gjorde du just den här bilden? 

b) Såg du bilden medan jag läste? Såg du andra bilder? 

c) Ser du alltid bilder i huvudet när man läser högt för dig? 

                  2. Är det lättare att komma ihåg om jag läser högt än när du läser själv? Varför? 

 a) Tycker du att man lär sig något av högläsning? Vad? 

3. Hur känner du dig när jag läser högt för dig?  Eller när någon läser högt för dig hemma? 

 

 Gruppdiskussion 
Uppgift 1. Titta på din bild och tänk efter. Berätta sedan för de andra vad den här bilden 

föreställer och varför du gjorde just den bilden. 

Uppgift 2. Diskutera tillsammans vad man lär sig när fröken läser högt ur en berättelsebok 

eller en saga. Kom överens om minst fem meningar som ni sedan skriver ner. Lämna det 

sedan till fröken. 

Uppgift 3. Diskutera tillsammans hur man känner sig när fröken läser högt ur en berättelsebok 

eller en saga. Kom överens om minst fem meningar som ni skriver ner och lämnar det sedan 

till fröken.  
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